
RO MANIA 
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PROIECT DE 110TARARE Nr 
Din 	 2019  

U.A.T. 
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CONTROL FINANCIARPREVENT!! 
811,ipppUTOAIE PETRU",  

AN1 :X.14 LUNA 1--C-ZIUA 

Privind:  aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cemicari, 
pentru sustinerea obiectivului "Reparatii curente exterioare Biserica Adormirea Maicii 
Domnului Cemicari " 

Initiator : Ing. Catalin Constantin H -urdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul 
Galati; 

Numar de inregistrare i data depunerii proiectului: 70116/05.12.2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in edin -tà 	  

In data de 	  
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr. 70117/05.12.2019; 
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Buget Contabilitate, inregistrat sub 

nr. 70118/05.12.2019 
- Avizele emise de comisia de specialitate nr 
- Solicitarea nr. 67587/25.11.2019 inaintata de Pr. Comm Adrian, reprezentant al 

Parohiei Adormirea Maicii Domnului Cemicari; 
- art. 3, aim. 3 din OG 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania; 
- art. 5 aim. 1 si art. 4, alin.2, lit. b din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania 

- art. 19, aim. 1, lit.a din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
- art. 129, alin.2, lit.d si alin. 8, lit, a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

In baza prevederilor: 
- art.139 aim. 3, lit.a, coroborat cu art.5, lit. cc  din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

110TARASTE: 

Art.l. Se aproba acordarea unui spiijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Cemicari, pentru sustinerea obiectivului "Reparatii curente exterioare Biserica 
Adormirea Maicii Domnului Cemicari "in valoare de 5000 lei. 

Art.2. Prezenta hotardre va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului 
Tecuci si a preotului parohiei Adormirea Maicii Domnului Cemicari. 

Art.3. Prezenta hotarke va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

Initiator, 
Primar, 

Ing. Catalin Constantin IlurSbar. Avizat, 
Secretar, 

Jr. Valerica Yltac_bAs 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cernicari, 

pentru obiectivul « Reparatii curente exterioare Biserica Adormirea Maicii Domnului Cernicari » 

Avand in vedere: 
- Prevederile OG nr.82/2001, cu moclificarile si completarile ulterioare privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania; 

- Dispozitiile HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 
82/2001; 

- Solicitarea inaintata de Pr. Coman Adrian, reprezentant al Parohiei Adormirea Maicii 
Domnului Cernicari, inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 67587 in data de 
25.11.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea obiectivului "Reparatii 
curente exterioare Biserica Adormirea Maicii Dorrinului Cernicari ". 

Acordarea sprijinului fmanciar se face la solicitarea unitatilor de cult formulata pe baza 
cererilor, conform prevederilor art. 14 aim. 1 din norme, jar justificarea acestora se face conform 
prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a OG nr 82/2001, aprobate prin HG 
1470/2002. 

Fata de cele mai sus consider Oä este necesath i oportuna promovarea unui project de hotarare 
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cernicari. 

Primar 
Ing. Catalin Constantin Hurdubae 
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DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
-privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cemicari, 

pentru obiectivul « Reparatii curente exterioare Biserica Adormirea Maicii Domnului Cemicari » 

Prin cererea inaintata, Pr. Coman Adrian, reprezentant al Parohiei Adormirea Maicii 
Domnului Cernicari, inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 67587 in data de 25.11.2019, 
solicita acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea obiectivului "Reparatii curente exterioare 
Biserica Adormirea Maicii Domnului Cernicari ". 

Conform OG nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 1470/2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliile locale pot aproba, conform HG 1470/2002 art. 5, 
aim. 1, prin hotarari, alocarea de sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult, 
destinate conform art. 4, aim. 2, lit. b) "construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-
economice potrivit reglementarilor in vigoare, precum Si repararii lacasurilor de cult". 

Respectandu-se prevalerile Legii nr. 273/2006, art. 19, aim. 1, punctul a, privind finantele 
publice locale, avand in vedere sursele de venituri posibil de realizat Si luand in calcul prioritatile in 
privinta sumelor necesare efectuarii cheltuielilor pe anul 2019, mentionam faptul ca prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 51/13.05.2019 privind aprobarea Bugetului Local al municipiului Tecuci au fost 
prevazute sume pentru sprijinirea unitatilor de cult din municipiu, la capitolul 67.02 Cultura, recreere 
Si religie, subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase, articolul 59.12 Sustinerea cultelor. 

Avand in vedere cele expuse mai sus supunem proiectul de hotarare spre aprobarea 
Consiliului local, in forma initiala. 

DIRECTOR EC_,..6NIOMIC 
Ec. TApoi Nitol/eta 

Sef Serviciu Buget- Contabilitate 
Cristea Maviana 

Intocmit, 
Dragan Luisa 


