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HOTARAREA NR.31 
DIN 10.07.2020 

 
Privind aprobarea alocarii sumei de 23.324 lei pentru repararea gardului la Biserica parohiala cu 

hramul  “Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau 
 
       Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara din 10.07.2020 la 
care participa un numar de 31 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in dezbatere; 
       Cererea Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului , Protopopiatul Onesti, Parohia Casin II 
nr.13/24.06.2020 prin care solicita o subventie pentru repararea gardului  bisericii parohiale cu hramul  
“Ädormirea Maicii Domnului “din sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau; 
       Referatul de aprobare a primarului nr.4970/9.07.2020 al primarului comunei; 
       Raportul de specialitate nr.4971/9.07.2020  al dnei Comaneci Anca Mihaela , inspector superior in 
cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice ; 
       In conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata si 
a art.4 alin.2 si art.5 din HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania; 
       In temeiul art.129 alin.2 lit.d, art.8 lit.a, art.135 - 140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nt.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTARASTE 
 

        Art.1 - (1) Se aproba alocarea sumei de 23.324 lei pentru repararea gardului la Biserica parohiala 
cu hramul  “Adormirea Maicii Domnului “, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau. 

(2) - Sprijinul financiar se acorda pe baza documentelor prevazute la art.14  
alin.1 din HG nr.1470/2002. 

Art.2 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei  
Casin, compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice , Parohiei Casin II si Prefectului 
Judetului Bacau. 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA, 
         SBARCEA GHEORGHE                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                          POPESCU MONICA - FLORINELA  
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi” impotriva “, 0 ”abtineri”.  
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