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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 19   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.10  

privind alocarea unui ajutor financiar în sumă de 100.000 lei către Parohia 

“Sf.Dumitru” Huși 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic  nr.2213 din 21.01.2022   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi  2215 din 

21.01.2022  privind alocarea  unui ajutor financiar în sumă de  

100.000 lei  către Parohia “Sf.Dumitru”  Huși; 

• Raportul Biroului Tehnic  nr.2222 din 21.01.2022; 

▪ Avizul nr.11 din 28.01.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.02 din 28.01.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;       

▪ Avizul nr.11 din 28.01.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

▪ Avizul nr.02 din 28.01.2022 al  Comisiei  pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 

protecţia copilului, familie; 

  În conformitate cu prevederile  art.3 alin.(3) din OG nr.82 /2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase din România, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare prin Legea nr. 125/2002, ale art.4 alin.(2) şi art. 5 alin.(1) din HG nr. 

1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 

82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale   art.129 alin.(2) lit.d) 

coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) și art.129 alin.(8) lit.a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 
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          În temeiul  art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1 . Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei  către Parohia 

“Sf.Dumitru” Huși   în vederea achiziționării de mobilier la Centrul Pastoral-

Social “Sf.Mina” al bisericii ( capelă mortuară, sală multifuncțională, birou, 

bibliotecă și arhivă). 

          Art.2. Sursa de finanţare pentru alocarea  sumei menţionată la art.1 o va 

constitui  veniturile proprii ale bugetului local. 

 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.   

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


