
HOT ĂRÂREA NR. 37 
Din 31 Martie 2014 

privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru unităţile de cult Parohia 
Bucoveni, Parohia Sf.Cuv. Parascheva şi Parohia Atârnaţi din Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
• Adresa Protoieriei Ilfov Nord nr.193/2014, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

3515/2014, solicită sprijin pentru realizarea unei catapetesme pentru Parohia Bucoveni 
din oraşul Buftea. 

• Adresa Protoieriei Ilfov Nord nr.192/2014, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
3516/2014, solicită sprijin pentru realizarea unei catapetesme pentru Parohia Sf. Cuv. 
Parascheva, Buftea. 

• Adresa Protoieriei Ilfov Nord nr. 341/2013, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
1511/2013, solicită sprijin pentru parohiile din oraşul Buftea în vederea realizării unor 
lucrări de reparaţii dar şi pentru edificarea unor noi construcţii. 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 
Disciplină; 
În conformitate cu : 

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

• Prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5 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, 
din 12.12.2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, republicată; 

• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (4), lit."a", alin. (6) lit."c" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 338.800 lei Parohiei Sf. Cuv. Parascheva Buftea, 
pentru susţinerea lucrărilor realizate la lăcaşul de cult şi suma de 78.750 lei pentru susţinerea 
lucrărilor de realizare a unei catapetesme. 



Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei, Parohiei Bucoveni Buftea, pentru 
susţinerea lucrărilor de realizare a unei catapetesme. 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 47.441 lei, Parohiei Atârnaţi Buftea, pentru 
susţinerea lucrărilor realizate la lăcaşul de cult. 

Art. 4. Sumele vor fi alocate din bugetul local al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 23 din 26 Februarie 2014. 

Art. 5. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi unităţile de cult 
menţionate la art.1-3. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea serviciilor de specialitate în 
vederea aducerii la îndeplinire, unităţilor de cult Parohia Bucoveni, Parohia Sf. Cuv. Parascheva, 
Parohiei Atârnaţi din Buftea şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contr~ză 

SE AR, 

GHEORGHE! -CAMEUA 


