
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 54 
din 10.04.2020 

privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 100 de mc lemn de lucru 
Bisericii Romano - Catolice din comuna Pojorâta în vederea reabilitării 

locașului de cult 
  

 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
        Având în vedere: 
 

 -  Referatul de aprobare prezentat de domnul ing. Ioan-Bogdan Codreanu, primarul 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava, înregistrată la numărul 2100/07.04.2020; 

  - Raportul de specialitate, întocmit de către domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul primăriei 
comunei Pojorâta, cu atribuții de fond funciar, înregistrat la numărul 2101/07.04.2020; 

   - Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism, înregistrat la nr. 2158/09.04.2020; 

  - Raportul  Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii , înregistrat la nr. 2159/09.04.2020; 

    - Prevederile anexei 2, cap. II, pct 9, lit.c) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      - Prevederile art.2, lit.,,a”, art.3, alin.1), lit.,,g”, alin.2, art.4, alin.2), lit.,,a” și ,, c”, art.5 și art.14  
din Hotărârea de Guvern nr. 1470/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 În temeiul art.129 alin.2), lit.,,d” şi alin. 8) lit.,,a”, art.139 şi art. 196 alin.(1), lit. “a”  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a cantității de 100 de mc lemn de lucru 

Bisericii Romano- Catolice din comuna Pojorâta în vederea reabilitării locașului de cult. 
(2) Exploatarea materialului lemnos se face din pădurea proprietatea comunei Pojorâta, 

conform normelor silvice în vigoare, respectiv „fasonat la cioată”. 



  Art.2. Ordonatorul principal de credite - Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul Financiar 
contabil, impozite şi taxe, achiziţii publice şi fond funciar, cultură şi bibliotecă, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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