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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 
 

H O T Ă R  Â R E 
privind acordarea sumelor pentru cultele religioase 

 
 

 Consiliul local al comunei GHERĂEŞTI, JudeŃul NeamŃ; 
 Având în vedere prevederile  art. 36 al. (2) lit. d , al. (6) lit. c din Legea nr. 215 /2001 privind 
administraŃia publică  locală republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
   -     Legea nr.  286/2010  privind   aprobarea  bugetului de stat pe 2011; 

- Legea 273 /2006  privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 1 / 2011 a Consiliului local privind aprobarea bugetului local pe anul 2011; 

 Examinând Expunerea de motive  înregistrată sub nr. 367/2011 a Dl-ui Bereşoaie Carol, primarul 
comunei Gherăeşti prin care motivează necesitatea acordării cultelor religioase a unor sume din bugetul local, 
cât şi repartizarea lor pe culte religioase; 
 În temeiul dispoziŃiilor  art 45 al. 1 şi art 115 al.1 lit b din Legea  nr. 215/2001 privind AdministraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art 1. Suma de 100, 00  mii lei   prevăzută în bugetul local pe  anul 2011 pentru cultele religioase din 
cadrul comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ , se repartizează  după cum urmează: 

- Parohia Romano-Catolică, sat Gherăeşti , suma de   80 000  lei; 
- Parohia Romano-Catolică, sat TeŃcani , suma de  5000  lei; 
- Parohia ortodoxă Gherăeşti, suma de 10 000  lei; 
- Biserica romano-catolică Gherăeştii Noi, suma de  5000  lei. 
 Art 2.  Biroul  financiar –contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art 3. Secretarul comunei Gherăşti, JudeŃul NeamŃ va  comunica prezenta  persoanelor, instituŃiilor şi  
autorităŃilor interesate.  
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Adoptată în şedinŃa din  04.02.2011  cu un număr de   11   voturi din totalul de 15 consilieri în funcŃie. 
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