
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar, de 
la bugetul local al comunei Coşna pentru unităţile de cult aparţinâd cultelor religioase recunoscute în

România

Consiliul Local al Comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Coşna, înregistrată la nr.1025 din 17.02.2017, 

raportul nr.2210din 05.04.2017 al secretarului comunei Coşna şi:
— raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget Finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului Şi turism din cadrul consiliului local Coşna înregistrat sub nr.2509 din
21.04.2017

— raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local înregistrat sub nr.2511 
din 21.04.2017 ;

— raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr.2510din 21.04.2017 ;

Având în vedere prevederile:
— Ordonanţei de Urgenţă a 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;

— H.G 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea OG.82/2001 cu modiFicărle Şi 
completările ulterioare, republicată;

— Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.I litera „c” din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.I şi 2 din Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

în temeiul prevederilor art.36, alin.I, alin.6, lit.”c”, art.45 alin.I şi art.l 15 alin.I litera „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările Şi completările ulterioare republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

ArLl. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar, de la 
bugetul local al comunei Coşna, pentru untăţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 
Romania”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul comunei Coşna, judeţul Suceava, prin compartimentul de specialitate vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă 
publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate, în termenul prevăzut de lege.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarţd-jwmunei

Mananuavan


