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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus, comuna Cacica, 

județul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, întocmit de domnul primar, înregistrat cu nr. 1081 din 9.02.2022; 
- Cererea nr. 8 din 4.02.2022 a Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus; 
- Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nr. 587 din 4.02.2022;  
- Raportul Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe, înregistrat cu nr. 1113 din 10.02.2022; 
- Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 1361 din 
18.02.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, înregistrat 
cu nr. 1406 din 21.02.2022; 

În conformitate cu prevederile 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 şi a Hotărârii 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (8), lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus”  comuna 

Cacica, județul Suceava, prin alocarea din bugetul local a sumei  de 25.000 lei. 
Art. 2. Documentația din anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Cacica 

și Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 

                             Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                  Elena BOLOCA                                      Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                    Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 3 martie 2022  
Nr. 15                                                                             Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier, 
                                                                              Floricica-Lucia Sahlean 


