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HOTĂRÂRE  

privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica romano-catolica cu hramul 

„Sfanta Fecioara Maria Regina Rozariului” din sat Furnizari, com. Tamasi, jud. Bacau 

 

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

extraordinara în data de 29.03.2022: 

 

Având în vedere: 

- Cererea nr. 07/15.03.2022 a Parohiei romano-catolica Tamasi-Chetris, inregistrata sub nr. 

2253/15.03.2022, prin care solicită suma de 20.000 lei pentru renovarea gardului; 

- Referatul nr. 2256/15.03.2022 întocmit de domnul Vladu Liviu, consilier asistent- 

Compartiment Asistenta sociala;. 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr. 2573/23.03.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările şi 

completările ulterioare 

- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

- art. 3 aln. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

- HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

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

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. 3, lit. a,  art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din 

OUG nr. 57/2019. 

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Comunei Tamași, ca sprijin 

financiar Parohiei Romano-Catolice Chetris pentru Biserica cu hramul „Sfanta Fecioara Maria 

Regina Rozariului” din sat Furnizari, com. Tamasi, jud. Bacau.   

– (2)  Fondurile alocate vor fi folosite doar în scopul declarat de către beneficiar; 

Respectarea destinației fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege. 

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Comunei Tamași prin 

compartimentele de specialitate ale aparatului propriu. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, compartimentelor de specialitate, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii. 

    

       Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                       

 

 

 
Nr. 23  din 29.03.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 


