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CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTARAREA  nr.31  

privind sprijinirea finanțării. in anul 2021 a cultelor religioase din cadrul comunei 

Dobârceni, județul Botoșani 

 

Consiliul local al Comunei Dobârceni, județul Botoșani, 

analizând  proiectul de hotărâre privind sprijinirea financiara a cultelor religioase din cadrul 

Comunei Dobârceni, județul Botoșani, respectiv: 

referatul de aprobare al Primarului comunei Dobârceni nr. 2167/16.06.2021, in calitatea sa 

de inițiator, raportul de specialitate al referentului cultural nr. 2166/16.06.2021, prin care se propune 

acordarea unui sprijin financiar parohiilor din cadrul comunei Dobârceni, 

avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Dobârceni,  

 in baza prevederilor Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pentru anul 2021 având in 

vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare si ale art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (6) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasa si regimul general al cultelor, republicata, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (8) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

in temeiul art. 139 si art. 196 alin. 1 litera "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările  ulterioare, 

 

hotaraste: 

 

               Art. 1- Se aproba alocarea sumei de 90.000 lei pentru anul 2021, in vederea sprijinirii 

financiare a parohiilor ortodoxe din cadrul comunei Dobârceni, in limita sumei aprobate in acest 

sens prin  H. C.L nr. 25/19.04.2021 privind aprobarea bugetului pe anul 2021 in funcție de 

prevederile trimestriale, după cum urmează: 

Parohia Dobârceni - 30.000 lei, 

Parohia Brăteni -   20.000 lei, 

Parohia Cișmănești -   20.000 lei, 

Parohia Murguța -   20.000 lei. 

Art. 2. - Sumele alocate vor fi cheltuite in condițiile legii  si documentația justificativa se 

va depune la serviciul financiar-contabil al Primăriei comunei Dobârceni. 

Art. 3. - Primarul comunei Dobârceni, prin compartimentele i serviciul de specialitate, 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului general al comunei, 

Instituției Prefectului Județului Botoșani, Primarului comunei Dobârceni si se face publica prin 

afișare pe pagina de internet www.primaria-dobarceni.ro 

 

Presedinte de sedinta , 

 CIOCOIU MIHAI 

 Contrasemeaza  

 Secretarul general, 

 

 Cimbru Liliana 
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