
 

     HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea sprijinului financiar  
pentru un număr de 2 parohii din comuna Boroaia, județul Suceava 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată 
sub nr. 2763 din 13.05.2016; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2764 din 
13.05.2016; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social – culturale, culte, protecție copii, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava 
înregistrat sub nr. ________ din 23.05.2016; 

- prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 125/2002 și a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr. 1470/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 - cererile (însoțite de documentația aferentă) înregistrate sub nr. 2431/27.04.2016 și 2599/4.05.2016  de 
la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Boroaia Vale și Parohia „Buna Vestire” – Bărăști 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit. c și art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1    Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „Adormirea Maicii 
Domnului” – Boroaia Vale, comuna Boroaia pentru continuare lucrări reparații curente.  

Art.2    Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei Parohiei „Buna Vestire” – 
Bărăști, comuna Boroaia pentru executare lucrări de branșament electric trifazat și centrală termică. 
            Art.3    Primarul prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul 
Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Butnariu Cristian Constantin 
                                                   
                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretarul Comunei, 
                                      Remus Vasile PREDOAIA 
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