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HOTĂRÂREA  NR. 60 /2020    
 

Privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru unitățile de 
cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania   din comuna Cicârlău, judetul 

Maramures  
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit  în sedintă ordinară în data de 31 
august 2020, analizând temeiurile juridice,respectiv  prevederile : 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 
administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru 
elaborarea actelor administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Luând act de: 

- Proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei cu privire la acordarea unui sprijin 
financiar de la bugetul local al comunei , referatul de aprobare al proiectului  nr. 4533/2020,  
raportul compartimentului de resort nr. 4570/2020 si referatul compartimentului contabil 
nr.4571/2020 . 
- Cererile  Parohiilor Ortodoxe Române din :  Cicârlău , Cicârlău Vii si Bargău, precum si a 
Parohiei Greco Catolice din localitatea Cicârlău, înregistrate  sub nr.1716/16.03.2020, 
1714/16.03.2020, 715/16.03.2020 si 1881/23.03.2020 împreună  cu documentele justificative;  
Procesele  verbale de constatare nr. 4534/2020, 4536/2020, 4484/2020 si 4535/2020 intocmite 
de Comisia de verificare a dosarelor depuse la Primăria comunei Cicârlău de cultele religioase;  
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Cicârlău nr. 50/2017 pentru aprobarea   Regulametului 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru 
unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, avizul comisiiilor   pe 
domeniu dijn cadrul Consiliului Local Cicârlău;  

În temeiul : art. 129, alin 1 si alin 2 , lit d, alin 8, lit a , art. 196 alin 1, lit. a  din OUG nr. 
57/2019  Codul administrativ , cu modificările si completările ulterioare : 

 
HOTĂRĂSTE 

 
  Art . 1- Se  acordă un  sprijin financiar de la bugetul local al comunei Cicârlău pentru: 

-  Parohia Ortodoxă Română Cicârlău  din localitatea Cicârlău, județul Maramureș în sumă 
de 3000 lei ; 

- Parohia Ortodoxă Română Cicârlău Vii din localitatea Cicârlău, judetul Maramures  în 
sumă de  3000 lei ; 

-  Parohia Ortodoxă Română Bârgău din localitatea Bârgău, judetul Maramures în sumă de 
3000 lei; 

- Parohia Greco Catolică din localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul Maramures în 
sumă de  3000 lei ;  
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Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică: 
-  Institutiei Prefectului judetului Maramureș, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate  

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentului contabil 

- Parohiei Ortodoxe Române Cicârlău  

- Parohiei Ortodoxe Române Cicârlău Vii  

- Parohiei Ortodoxe Române Bârgău 

- Parohiei Greco Catolice din localitatea Cicârlău 

-       Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina web a institutiei de către 

Secretarul general al comunei Cicârlău     

 

 

  

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                                       COMUNA   CICÂRLĂU 

                     Ioan BLEDEA                                                                            Georgela POP 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 31  august   2020, cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali  12 
Nr. consilieri prezenti  10 
Voturi pentru    10 
Voturi împotrivă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


