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HOTĂRÂREA NR. 69 
din 25 iunie 2015 

 
          cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc 

a sumei de 60000 lei  unor unităţi de cult  din municipiul Câmpulung Moldovenesc  
pentru executarea de lucrări de construire şi modernizare  

  
    Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa 
ordinarǎ din 25 iunie 2015; 
    Având în vedere: 

  -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistratǎ la nr. 12475/2015; 

  -Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 12476/2015; 
  -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 -Solicitările: Parohiei „Sfântul Gheorghe” înregistrată la nr. 7725/21.04.2015, 

Parohiei „Sfântul Nicolae” înregistrată la nr. 9578/14.05.2015, Parohiei „Adormirea Maicii 
Domnului” înregistrată la nr. 11884/9.06.2015, Parohiei „Naşterea Maicii Domnului” 
înregistrată la nr. 11883/9.06.2015, Parohiei „Sfântul Dumitru” înregistrată la nr. 
12354/15.06.2015 şi Mănăstirii Sihăstria „Rarău”  înregistrată la nr. 11937/10.06.2015; 

 -Art. 3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată; 

 -Art.4, alin.(2), lit.f), art. 5, art. 14, alin.(1) din normele 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 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, 

În temeiul art. 36 , alin.(2) lit.d), alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit a), 
art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.-(1)Aprobă alocarea din bugetul local  local al  municipiului Câmpulung 

Moldovenesc a sumei de 60000 lei  unor unităţi de cult din municipiul Câmpulung 
Moldovenesc  pentru executarea de lucrări de construire şi modernizare, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2)Sumele  se  achită  din capitolul  67.02 „Culturǎ, recreere şi religie”, iar 
justificarea sumelor alocate se realizeazǎ pe bazǎ de acte doveditoare. 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Chirodea Gavril 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


