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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞINCAI 

 
 

HOTĂRÂREA nr.53 
din 16 NOIEMBRIE 2017 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru 
unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2017, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. 

nr.1470/2002 republicate 
 

 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Șincai nr.23/2017 privind aprobarea Bugetului Comunei 

Șincai pe anul 2017; 
- Cererile pentru acordarea sprijinului financiar depuse de unele unităţi de cult din 

Comuna Şincai; 
- Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive întocmite de domnul Primar Huza 

Grigore; 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 
Ţinând cont de prevederile: 
- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitatile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art.4, 
alin.(2) şi art.5, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice 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 şi completările ulterioare; 
 - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul: 
 - art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 
pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2017, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a 
H.G. nr.1470/2002 republicate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
compartimentul financiar contabil al Comunei Şincai. 
  

                                                                           PRESEDINTE  DE  ŞEDINTA, 
                                                            MOLDOVAN OLIVIU 
        
 
 
              Contrasemnează, 
                   Secretar, 
         Suciu  Ludovica Emilia  
 



 
 
 
 
Anexă la H.C.L. nr._____/______________   
 
 
 
 
 

Repartizarea sprijinului financiar alocat de la bugetul local al Comunei Şincai 
pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2017, în baza O.G. nr. 

82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate 
de cult 

C.I.F. Suma acordata 

Destinaţia 
sprijinului 
financiar 
acordat 

1 

Parohia Ordodoxă 
Romană Fanațe-
Filia Şincai 

Fanațe 

4765022 1.000 lei 

Executarea unor 
lucrări de 
pictureă a 
Bisericii  

2 
Parohia Ordodoxă 

Lechincioara 
1205365 1.000 lei 

Înlocuire gard 
împrejmuitor 

 


