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Nr.26753 din 18.08.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. 

Porfirie Cavsocalivitul  din satul Colonia Bod 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.26756/18.08.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.26754/18.08.2022., întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Șef Birou 

Economic; 

▪ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 

82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România*, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HCL nr.131/2021 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la 

bugetul local unităților de cult din comuna Bod, aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România; 

▪ Cererea Parohiei Ortodoxe cu hramul „Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul” cu nr. 

FN/18.08.2022, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 26736/18.08.2022. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(8) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod aprobă acordarea sprijinului financiar de la bugetul local în cuantum de 

80000 lei Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul  din satul Colonia Bod,  

conform deviz-ANEXĂ ,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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