
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂRE 

privind  acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Gioseni și  
Parohia Ortodoxă Chetriș , filia Gioseni , județul  Bacău 

 
 Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

06.08.2020; 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. CL/ 249 din 09.06.2020, inițiat de către primarul comunei; 
- Referatul de aprobare nr. CL / 248 din 09.06.2020 al  primarului comunei , prin care se susține  

necesitatea și oportunitatea aprobării  acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano Catolică Gioseni;  
- Raportul de specialitate nr. CL/247 din 09.06.2020 al Biroului contabilitate prin care se motivează în drept și  

în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/319/320/321 din 06.08.2020; 
 - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 250 din 09.06.2020; 

În baza prevederilor:  
-   art.3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.5 alin.(1), art.15  
din H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001, cu modificările și 
completările ulterioare ; art.7 alin.(2) din  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală 
, republicată; 

Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului de 

venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
- Cererea Parohiei Romano-Catolică Gioseni inregistrată sub nr. 1492/04.06.2020, în vederea construirii unei 

Capele;  

- Cererea Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni, înregistrată sub nr. 2250/06.08.2020, în vederea înlocuirii 

acoperișului la Biserica Sf. Arhangheli Gioseni. 

- Amendamentul nr. CL/322/06.08.2020 , al primarului comunei , prin care se propune acordarea a câte 50 mii lei 

ca sprijin financiar,  Parohiei Romano-Catolică Gioseni  și Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni; 

În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d)  coroborat cu  alin.(8) lit.a),  art.139 alin.(3) lit.a), 
 art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Gioseni, în valoare de 50.000 lei, 

în vederea construirii unei Capele. 

         (2) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni , în valoare de 

50.000 lei, în vederea înlocuirii acoperișului la Biserica Sf. Arhangheli Gioseni. 
Art.2. După utilizarea sumei prevăzute la art.1, beneficiarii vor prezenta în termenul prevăzut de lege, un dosar 

care să conțină justificarea sprijinului financiar. 

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei , prin Biroul contabilitate , 

precum și cele două parohii din comună. 
 Art.4. Prezenta  hotărâre  se va  comunica Institutiei  Prefectului - Județul  Bacău, primarului comunei , Parohiei 

Romano-Catolică Gioseni, Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni , biroului precizat la art.3 și spre cunoștință publică, în 
condițiile legii.                        
 

Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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