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Consiliul local al Comunei Dobarceni, judetu l Botosani,analizand instrumentele de prezentare si 

motivare care insotesc proiectul de hotarare privind sprijinirea financiara a cultelor religioase din 

cadrul Comunei Dobarceni, judetul Botosani, respectiv: 

referatul de aprobare al Primarului comunei Dobarceni nr. 161/24 08 2022, in calitatea sa de initiator, 

raportul de specialitate al referentului cultural nr. . 160/24 08 2022., prin care se propune acordarea 

unui sprijin financiar parohiilor din cadrul comunei Dobarceni,avizele comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului local al comunei Dobarceni, in baza prevederilor Legii 317/2021- Legea Bugetului 

de stat pe anul 2022, avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile 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 modificarile si 

completarile ulterioare,respectand prevederile art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica,in temeiul art. 139 si art. 196 alin. 1 litera "a" din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

   Hotaraste:

 

Art. 1- Se aproba alocarea sumei de 95.000 lei pentru anul 2022, in vederea sprijinirii financiare a 

parohiilor ortodoxe din cadrul comunei Dobarceni, in limita sumei aprobata in acest sens prin H. C.L 

nr. 13/11.02.2022, privind aprobarea bugetului pe anul 2022 in functie de prevederile trimestriale, 

dupa cum urmeaza: 

Parohia Dobarceni -   50.000 lei, 

Parohia Brateni -   25.000 lei, 

Parohia Cismanesti -   10.000 lei, 

Parohia Murguta -   10.000 lei. 

Art. 2. - Sumele alocate vor fi cheltuite in conditiile legii pentru destinatia stabilita si documentatia 

justificativa se vor depune la serviciul financiar-contabil al Primariei comunei Dobarceni. 

Art. 3. - Primarul comunei Dobarceni, prin compartimentele i serviciul de specialitate, aduce la 

indeplinire prezenta hotarare. 

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

Prefectului JudetuluiBotosani, Primarului comunei Dobarceni si se face publica prin afisare pe 

pagina de internet www.primaria-dobarceni.ro 

 

                                                                                                                       Contrasemeneaza  

            Președinte de ședință,                                                            Secretar general ,                                                

 Profireanu Niculina Cimbru Liliana 
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