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Piaţa

HOTĂRÂREA NR. 64
Din 23 mai 2017
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru
completarea fondurilor proprii ale parohiei Sf. Cuv. Parascheva din 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;
• Adresa Protoieriei Ilfov Nord nr. 365/2017, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu
nr. 9558/2017, prin care solicită sprijin financiar pentru parohia Sf. Cuv. Parascheva
din oraşul Buftea;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 40/13.04.2017 privind aprobarea bugetului
general al oraşului Buftea pentru anul 2017;
• 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 300.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, ca
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei "Sf. Cuv. Parascheva"
Buftea, pentru continuarea lucrărilor de construire la noul lăcaş de cult, prin executarea
finisajelor exterioare-aplicare tencuială decorativă, realizarea instalaţiei electrice şi a celei
termice şi executarea picturii în tehnică frescă.
Art.2. (1) Suma prevăzută la art.1 se acordă din bugetul local al oraşului Buftea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.40/13.04.2017. Alocarea sumei precum şi
justificarea fondurilor se realizează potrivit 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 Ordinului secretarului de stat pentru
culte.
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(2) Parohia "Sf. Cuv. Parascheva" Buftea, va transmite Direcţiei Economice din
cadrul Primăriei oraşului Buftea un raport privind utilizarea sumelor alocate, însoţit de
documente justificative privind lucrările şi cheltuielile efectuate, în raport cu suma aprobată,
până la data de 31.12.2017.
Art.3. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi unitatea
de cult.
hotărâri

Art.4. 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, parohiei Sf. Cuv. Parascheva,
Secretariatului de Stat pentru Culte şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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