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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 27.12.2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare publică 

privind următorul proiect de act normativ: “Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar 

nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul 

de specialitate al Direcţiei Economice, regulamentul propus. 

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării 

publice se pot depune până la data de 06.01.2023: ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: 

falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 

725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar 

nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de 

act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către 

o altă autoritate publică până la data de 16.01.2023.  

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

 

 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL                                                               

Nr. 27697/29.11.2022 
                                                                                                                 
                                                                                                                     

                                                                                                                       Proiect 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil 

unor unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
       -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 27696/29.11.2022;                    
  În temeiul prevederilor.  H.G nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentruaplicarea  prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, 
republicata   și ale prevederilor art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 și 14 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 
           Art.1.  –  Se aprobă Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar 
nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei urbanism 
şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
                              
 
                      INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
     Prof. Gheorghe - Cătălin Coman                     
 
 
 
                                                                                                       AVIZAT  
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                             jr.  Mihaela Busuioc 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                   Nr. 27696 din 29.11.2022 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 
sprijinului financiar nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute în Romania 
 
 

      Pentru a stabili la nivel local cadrul general de acordare a sprijinului financiar 
nerambursabil unor unități de cult de pe raza municipiului, precum și procedura de 
acordare a acestor forme de sprijin financiar de la bugetul local s-a procedat la elaborarea 
Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil unor unități de 
cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania. Regulamentul respecta 
prevederile legale in domeniu, respectiv O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002, 
cuprinde si modelul formularelor ce se vor utiliza cu acest scop, respectiv: 

 – formular de solicitare finanţare pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute în România ; 

 – declaraţie pe proprie răspundere. 
 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al 

Municipiului Fălticeni 
- contract de finanțare 
 Mentionez ca elaborarea si aprobarea acestui regulament a fost recomandata si de 

auditorii externi ai Curtii de Conturi, in cadrul misiunii de audit ce s-a desfasurat in anul 
curent.  
        Având în vedere prevederile O.G. nr. 82/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare, propun Consiliului Local aprobarea Regulamentului privind acordarea 
sprijinului financiar nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute în Romania, aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre. 

 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
              DIRECŢIA ECONOMICĂ 
           Nr. 27698 din 29.11.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sprijinului financiar nerambursabil unor unități de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute în Romania 

 

 

 

Pentru a stabili la nivel local cadrul general de acordare a sprijinului financiar 

nerambursabil unor unități de cult de pe raza municipiului, precum și procedura de 

acordare a acestor forme de sprijin financiar de la bugetul local s-a procedat la elaborarea 

Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil unor unități de 

cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania. Regulamentul respecta 

prevederile legale in domeniu, respectiv O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002, 

cuprinde si modelul formularelor ce se vor utiliza cu acest scop, respectiv: 

 – formular de solicitare finanţare pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute în România ; 

 – declaraţie pe proprie răspundere. 

- raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al 

Municipiului Fălticeni 

- contract de finanțare 

Elaborarea si aprobarea acestui regulament a fost recomandata si de auditorii externi 

ai Curtii de Conturi, in cadrul misiunii de audit ce s-a desfasurat in anul curent.  

                                                                

 

Sef serviciu financiar contabilitate, 

                                Ec. Florea Laura 


























