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HOTĂRÂREA NR. 169 
din 30 august 2019 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 
privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar 

pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate comun întocmit de către Biroul Financiar Contabil, Serviciul 
Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi 
Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

■ Adresele Protoieriei Ilfov Nord nr. 364/12.04.2018, nr. 3132/08.03.2019 şi nr. 
5130/22.04.2019, nr. 624/2019 înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
7327 /12.04.2018, nr. 4831/11.03.2019, respectiv nr. 9459/16.05.2019, 
nr.14578/2019; 

„ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 61/24.04.2019 privind aprobarea bugetului 
general al oraşului Buftea pentru anul 2019; 

■ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 137 /26.07.2019 privind completarea şi 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind 
alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.121 /27.06.2019 privind completarea şi 
modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 
privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar 
pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea; 

"Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de 
bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor 
proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea; 

■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (8) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 



În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin.(1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
98/30.05.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local Buftea 
nr.121 /27.06.2019 şi nr. 137 /26.07.2019, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
„ Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, ca 

sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Atârnaţi I din oraşul 
Buftea, în vederea realizării unor construcţii în curtea bisericii parohiale: capelă, sală de 
mese, altar de vară, clopotniţă cu pangar, executarea lucrărilor de instalare a unui sistem 
de sonorizare la biserica parohială precum şi pentru finalizarea lucrărilor aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 52/25.04.2018. 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
„Art.5. ,,Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, ca 

sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva
Buftea, pentru realizarea lucrărilor de construire (continuarea lucrărilor de pictură, 
executarea de mobilier bisericesc, montarea pardoselii din marmură şi a unui sistem de 
sonorizare, construirea unei clopotniţe), a bisericii Parohiei Sf. Cuv. Parascheva-Buftea." 

Art.li. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
98/30.05.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.121 / 
27.06.2019 rămân aplicabile. 

Art. III. - 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 Atârnaţi I, Parohiei Sf. Cuv. 
Parascheva, Protoieriei Ilfov Nord şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA. - MlljAELA 
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