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COMUNA BOGHIŞ                   

CONSILIUL LOCAL   

     

  

 

HOTĂRÂREA NR. 76 

Din data de 19 decembrie 2022 

Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar, pentru efectuarea unor lucrări de 

reparații și întreținere a lăcașurilor de cult aparținând  

unităţilor de cult religioase din Comuna Boghiș 

 
 Consiliul local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din 19 decembrie 

2022 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 7018 din 16.12.2022 a primarului Comunei Boghiş ; 

- raportul de specialitate nr. 7038 din 16.12.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare nr. 7047 din 19.12.2022 al Comisiei de specialitate; 

- Cererea Parohiei Ortodoxe Nușfalău – Filia Bozieș nr. 16/16.12.2022; 

- Cererea Bisericii Creștine Bapriste Maghiare – Boghiș din 16.12.2022; 

- Cerere Bisericii Reformate Bozieș nr. 16/2022; 

- Cererea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România – Conferința Transilvania 

Nord – Biserica AZS Bozieș din 16.12.2022; 

- Cererea Bisericii Reformate Boghiș nr. 53 din 22.11.2022; 

- prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (2), și art. 5 alin. (1) din Normele 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, aprobată prin HG nr. 1470/2002 republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (8) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, pentru 

efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere al lăcașurilor de cult aparținând unităţilor de 

cult religioase  din Comuna Boghiș, după cum urmează: 

 

 a) Bisericii Reformate Boghiș 20.000 lei  

 b) Bisericii Reformate Bozieș 9.000 lei 

 c) Bisericii Babtiste Maghiare Boghiș 12.000 lei 

 d) Bisericii Ortodoxe Nușfalău – Filia Bozieș 5.000 lei; 

 e) Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Bozieș 4.000 lei. 

  



  

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Boghiș și Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul Comunei Boghiș 

- Biserica Reformată Boghiș 

- Biserica Reformată Bozieș 

- Biserica Baptistă Maghiară Boghiș 

- Biserica Ortodoxă Nușfalău – Filia Bozieș 

- Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Bozieș 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei 
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