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HOTĂRÂREA NR. 34 
Din 28 Aprilie 2016 

privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2016, ca sprijin financiar 
pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de către Direcţia Economică şi Serviciul Juridic 

şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
• Adresele Protoieriei Ilfov Nord nr.192/29.03.2016, nr. 223/13.04.2016, înregistrate la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 6658/2016 şi nr.7879/2016, prin care solicită sprijin 
financiar pentru parohiile din oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 16 din 29 Februarie 2016 privind aprobarea 
bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2016; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 
Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa 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, ale 
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, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002, şi ale 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; 

În 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 60.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, ca sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei „Atârnaţi I " Buftea, pentru 
întocmirea proiectului de restaurare a picturii, efectuarea restaurării picturii, înlocuirea 
catapetesmei şi pictarea icoanelor aferente, montarea feresterelor din tâmplărie PVC, cu geam 
termopan în turla bisericii, înlocuirea candelabrului şi executarea unor elemente de mobilier 
bisericesc - dulap, veşminte, străni, etc. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, ca sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei „Atârnaţi //", Buftea, pentru 
refacerea instalaţiei electrice, confecţionarea unei catapetesme, înlocuirea ramelor metalice de 
la geamuri cu tâmplărie din lemn stratificat, extinderea pridvorului bisericii, dezafectarea 
construcţiilor improvizate din faţa bisericii, construirea unui lumânărar nou, precum şi 

refacerea clopotniţei de la intrarea în curtea bisericii. 



Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei „Bucoveni" Buftea, pentru 
susţinerea lucrărilor de realizare a expertizei tehnice şi a proiectului de consolidare a bisericii, 
refacerea instalaţiei electrice, a celei sanitare, confecţionarea uşilor de acces din lemn, 
pictarea catapetesmei, confecţionarea unei balustrade pentru cafas, precum şi realizarea unor 
elemente de mobilier bisericesc - strana Sfântului Altar, strană cântăreţ, iconostas şi axioniţa, 
etc. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei "Sfânta Cuv. Parascheva" 
Buftea, pentru continuarea lucrărilor de construire a noului lăcaş de cult, pentru susţinerea 
lucrărilor de finalizare a acoperişului, pentru întocmirea proiectului de pictură, pictarea 
catapetesmei, montarea vitraliilor şi a tâmplăriei din PVC, realizarea instalaţiei electrice şi 
termice, realizarea unor elemente de mobilier bisericesc - iconostas, axioniţă, strană cântăreţ, 
icoane, uşi de lemn, racla Sfintelor Moaşte, etc. 

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, ca sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei „Săbăreni" Buftea, pentru edificarea 
unei trapeze şi a efectuării unui tratament profesional la biserica parohială din lemn. 

Art.6. (1) Sumele prevăzute la art.1 - 5 se acordă din bugetul local al oraşului Buftea, în 
limita sumei aprobată în acest sens prin Hotărârea Consiliului local nr. 16/29.02.2016 privind 
aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2016, în funcţie de prevederile 
trimestriale. 

(2) Alocarea sumelor precum şi justificarea fondurilor se realizează potrivit 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, şi ale ordinului al 
secretarului de stat pentru culte. 

(3) Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate şi raportul de justificare 
al utilizării sprijinului primit, vor fi transmise la Direcţia Economică din cadrul Primăriei oraşului 
Buftea până la data de 31.12.2016. 

Art.7. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi unităţile de cult 
menţionate la art.1- 5. 

Art.8. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, unităţilor de cult din oraşul Buftea menţionate la 
art.1 - 5, Secretariatului de Stat pentru Culte şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL L~A - MIH. AELA 

~~ 


