
 
 

     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

	

 Nr. 23/17.05.2021 
 

P R O I E C T    DE H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei 

Posta Câlnău, unităţilor de cult din Comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

 
Consiliul Local Posta Câlnau, întrunit în șediință ordinară în data de 25.05.2021; 

 Având în vedere: 
Ø  prevederile art. 196 alin.(1) lit "a" coroborat cu lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codut Administrativ; 
Ø prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Ø 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; 

Ø prevederile 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, republicată; 

Ø referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău înregistrat cu nr. 71/17.05.2021; 
Ø raportul compartimentului de resort nr.72/17.05.2021; 
Ø raportul comisiilor de specialitate nr.73/17.05.2021; 
În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul comunei 
Posta Câlnău, unităţilor de cult din comuna Poșta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 
Posta Câlnău, prin Compartimentul Buget-Finanţe. 

 
  Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Poșta 
Câlnău, în termenul prevăzut de lege, Compartimentului Buget Finante,  precum şi Institutiei Prefectului 
Judeţului Buzau şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Poșta Câlnău şi 
publicare pe pagina de internet. 
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