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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar 
unităților de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 
 
Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa din data de 

21.10.2022, 
Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea adoptării 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin 
financiar unităților de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, 

In baza: referatului de specialitate nr. 12428/19.09.2022 întocmit de Viceprimarul 
comunei Mihai Eminescu privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin 
financiar unităților de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, a raportului 
de specialitate al Compartimentului juridic, ale avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, 

Luând in considerare prevederile: 
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituţia României,  
- art. 3 si art. 4 din Cartea Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 75 alin. (1) lit. b), art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (8) lit. a), ale alin. 

(14) al aceluiași art. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin 

financiar unităților de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se desemnează membrii comisiei de evaluare a dosarelor de finanțare ce vor fi 

depuse de unitățile de cult religios în următoarea componență: 
- Petcu Miluță - consilier local, 
- Suhăreanu Loredana - consilier achiziții publice – Compartiment achiziții publice, 
- Chirilă Alina - consilier achiziții publice – Compartiment achiziții publice, 
- Viziteu Marilena - consilier juridic – Compartiment juridic, 
- Drobotă Valeriu - viceprimarul comunei Mihai Eminescu. 
 
Art. 3. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin intermediul compartimentelor de 

specialitate, se va îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



Art. 4. Prezenta hotărârea va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
MOISII FĂNICĂ 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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