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HOTĂRÂREA NR.170 
Din 28 noiembrie 2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.70/30.06.2017 privind alocarea unor sume de bani 
din bugetul local pe anul 2017, 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 Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, 

Contabilitatea Veniturilor şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

•Adresa nr.114012017 formulată de Patriarhia Română - Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, 
Arhiepiscopia Bucureştilor-Protoieria Ilfov Nord, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu 
nr. 20413/2017; 

•Acordul Consiliului local exprimat prin adresa nr.20413/2017; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 70/30.06.2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul 

local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult din oraşul Buftea; 

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

ln 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.147012002, 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 modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 70/ 30.06.2017 privind alocarea unor 
sume de bani din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor 
proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea, după cum urmează: 

1) Se aprobă retragerea sumei de 90.000 lei alocată Parohiei Atârnaţi li din oraşul Buftea, 
conform art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.70/30.06.2017. 

2) Se aprobă retragerea sumei de 90.000 lei alocată Parohiei Bucoveni din oraşul Buftea, 
conform art.3 din Hotărârea Consiliului local nr.70/30.06.2017. 

Art.2. După art. 4 din Hotărârea Consiliului local nr. 70/30.06.2017, se introduce un nou articol 41 

cu următorul cuprins: 
"Art. 41

• Se aprobă alocarea sumei de 33.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Buci umeni, în vederea realizării unor 
lucrări la casa parohială, respectiv lucrări de proiectare şi executare instalaţie (inclusiv racordare) 
gaze naturale, proiectare şi realizare racordare la curent electric, proiectare şi executare instalaţie 
de alimentare (inclusiv racordare) cu apă şi canal, anveloparea casei, executarea de instalaţii 
sanitare în interior, achiziţionarea şi montarea instalaţiei termice (centrală, calorifere şi circuit). 
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Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.70/30.06.2017, rămân neschimbate. 

Art.4. - Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.5. - 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, Protoieriei Ilfov Nord şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA ~LA 

OtL---() 
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