
  
                                       

                                 
                           
 
 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Brădățel, comuna 
Horodniceni  

 
Având în vedere prevederile: 
 

a)  art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) combinat cu alin (6) lit. a) și alin. (8) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

b) art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a), lit. h), lit. i) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

c) art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

d) art. 4 alin. (2)  lit. b), art. 5, art. 14, art. 15, art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 ținând cont de cererea Parohiei Brădățel, comuna Horodniceni prin preot-paroh Filip Daniel înregistrată 
sub nr. 1792 din 24.05.2022 și de realizarea atribuțiilor de sprijin, în condițiile legii, a activităților cultelor 
religioase din comună.,  
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 5 din 11.01.2023 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 97 din 
11.01.2023 ; 

b) raportul secretarului general al comunei, înregistrat sub nr. 98 din 11.01.2023 ;  
c) avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horodniceni;  

 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.157/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 30 mii lei, Parohiei Brădățel, 

CIF: 43427936, comuna Horodniceni, Protopopiatul Fălticeni, în vederea construirii clopotniței.  
(2) Suma aprobată potrivit art. 1 se acordă din prevederile existente în bugetul local al comunei 

Horodniceni pe anul 2023, capitolul 67.02, subcapitolul 20.01.30.   
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul 
primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la 
pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
 
 
  
 

 
 
Horodniceni, 31 ianuarie 2023.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
  

 ……………….…………………… 
V i c t o r  M I H A I  

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei 

Horodniceni,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  
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