
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 
HOTĂRÂREA 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Chetriș, Filia Gioseni din Comuna 

Gioseni, Județul Bacău 

 

 CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 28.02.2023: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al domnului Calara Alexandru – Viceprimar al Comunei Gioseni cu nr. CL /60 

din 27.02.2023; 

✓ Cererea nr. 520 din 27.02.2023 a Parohiei ortodoxă Chetriș, Filia Gioseni privind solicitarea 

sprijinului financiar; 

✓ H.C.L.Gioseni  nr. 8/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul 

Bacău; 

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. CL/61 din 27.02.2023;  

✓ avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 

În conformitate cu prevederile: 

✓ art.3, alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de 

cult aparținând cultelor religiose recunoscute din Romania, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ art. 5, alin. 1, art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice a O.G. nr. 

82/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit d, coroborat cu alin. 8, lit. a,  art.135 – 140 și 196 

alin.(1), art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 ART. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Chetriș, Filia Gioseni, 

în valoare de 100.000lei în vederea construirii Așezământului social filantropic – Gioseni. 

ART. 2 – După utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 beneficiarul va prezenta în termenul 

prevăzut de lege un dosar care să conțină justificarea sprijinului financiar. 

ART. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

prin Biroul contabilitate, precum și bisericile beneficiare. 

ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Parohiei Ortodoxă Chetriș, Filia Gioseni 

și Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 

 

            Președinte ședință,                                                   Contrasemnează, 

               Consilier local,                                            Secretar general,  

          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

Nr. 16 din 28.02.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 

abțineri din  13 consilieri prezenți 



 
 
 

                                                                                    

 


