
1 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 
HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 25.05.2018 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului 

Sfânt” (Măicuța) din Parohia Sf. Nicolae Târgu Frumos, Județul Iași 
 

 

Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, jud. Iaşi, 

Având în vedere cererea Parohiei „Sf. Nicolae” din Orașul Târgu Frumos cu nr. 

35403/15.05.2018; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001; 

Având în vedere prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Expunerea de motive formulată de Primarul oraşului Târgu Frumos Ionel 

Vatamanu, înregistrată sub nr. 35713/18.05.2018; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 35714/18.05.2018; 

 Având în vedere Raportul compartimentului de resort întocmit de Serviciul economic, 

înregistrat sub nr. 35715/18.05.2018; 

 Având în vedere avizul favorabil al comisiei economice, financiare și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 36554/24.05.2018; 

 Având în vedere avizul favorabil al comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos înregistrat sub nr. 36613/25.05.2018; 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 29.000 lei, de la bugetul 

local al Oraşului Târgu Frumos, pentru Biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (Măicuța), 

din Parohia Bisericii „Sf. Nicolae” Târgu Frumos, Județul Iași, în vederea acoperirii unei părți din 

valoarea cheltuielilor efectuate pentru construcția lăcaşului de cult. 
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Art. 2. – Alocarea efectivă a sumei prevazută la art. 1 se va face în condiţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România şi a Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

82/2001. 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Orașului și Serviciul 

Economic din cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos. 

Art. 4. – Secretarul oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,  

- Primarului oraşului Târgu Frumos,  

- celor vizați în actul administrativ; 

- serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire; 

și aducerea la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet a instituției și/sau prin 

presă și/sau prin afișare la avizierul primăriei. 

                         
    

    Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI        Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 25.05.2018, cu un număr de 14 

voturi „pentru”, 2 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

 


