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HOTĂRÂREA NR. 71 
din 30 aprilie 2020 

privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2020, ca sprijin financiar 
pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: I 
• Referatul de aprobare prezentat de l:lomnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
, Raportul de specialitate comun înt emit de către Biroul Financiar Contabil, Serviciul 
Achiziţii Publice, Investiţii, lnfor atică, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi 
Serviciul Juridic şi Autoritate T elară din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

, Adresele Mitropoliei Munteniei şi Do rogei·Arhiepiscopia Bucureştilor nr. 2555/2020, nr. 
3111 /2020, nr. 3173/2020 nr. 317212020, nr.1884/2020, nr. 3931 /2020 înregistrate la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 6841 /2020, nr. 6313/2020, nr. 6843/2020, nr. 
6844/2020, nr. 6840/2020, nr.8702/2020 prin care a solicitat acordarea unui sprijin 
financiar pentru parohiile din oraşul Buftea; 

, Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 39/11.03.2020 privind aprobarea bugetului 
general al oraşului Buftea pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

, Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
, Avizul Comisiei pentru Activităţi Social· Culturale şi Culte; 
, 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.1. · (1) Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Atârnaţi I din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresele nr. 2555/2020 şi nr. 3111 /2020, 
respectiv : de placare cu piatră de vratza a Sfintei Mese din Sfântul Altar, montarea unui 
sistem de sonorizare, construirea unei capele, sală de masă, altar de vară şi clopotniţă cu 
pangar, pentru realizarea expertizei tehnice privind starea de conservare a picturii murale. 

(2) Sumele alocate pot fi folosite şi în vederea finalizării lucrărilor pentru care s-a 
solicitat sprijin financiar în anul 2019, dar care nu au fost finalizate până la sfârşitul anului. 



Art.2. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Atârnaţi li din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 3173/2020, respectiv: lucrări 
de drenaj exterior şi de izolare a fundaţiei bisericii parohiale pentru eliminarea umezelii şi 
extinderea bisericii parohiale, inclusiv elaborarea documentaţiei tehnice, obţinerea avizelor 
aferente si executarea lucrărilor mentionate. 

(2) Sumele alocate pot fi fol~site şi în vederea finalizării lucrărilor pentru care s-a 
solicitat sprijin financiar în anul 2019, dar care nu au fost finalizate până la sfârşitul anului. 

Art.3. - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Bucoveni din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 3172/2020, respectiv 
elaborarea documentaţiei tehnice şi refacerea gardului împrejmuitor de la cimitirul parohial, 
actualizarea proiectului şi a exRertizei tehnice pentru consolidarea bisericii parohi!lle şi 
achiziţionarea de mobilier bisericesc (axioniţă şi iconostas), inclusiv elaborarea documerltaţiei 
tehnice, obţinerea avizelor aferente şi executarea lucrărilor menţionate. ! 

(2) Sumele alocate pot fi olosite şi în vederea finalizării lucrărilor pentru ca. e s-a 
solicitat sprijin financiar în anul 2 19, dar care nu au fost finalizate până la sfârşitul anu ui. 

Art.4. - (1) Se aprobă aloca ea sumei de 150.000 lei, din bugetul local pe anul 20 O, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr.1884/2020, respectiv de 
continuare a picturii, executarea de mobilier bisericesc, montarea pardoselii din marmură şi 
a unui sistem de sonorizare, construirea unei clopotniţe, amenajarea curţii parohiale. 

(2) Sumele alocate pot fi folosite şi în vederea finalizării lucrărilor pentru care s-a 
solicitat sprijin financiar în anul 2019, dar care nu au fost finalizate până la sfârşitul anului. 

Art.5. - Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Săbăreni din oraşul 

Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 3931 /2020, respectiv lucrări 
de construire a unei case parohiale cu trapeză şi înlocuirea învelitorii din şindrilă de la 
biserică. 

(2) Sumele alocate pot fi folosite şi în vederea finalizării lucrărilor pentru care s-a 
solicitat sprijin financiar în anul 2019, dar care nu au fost finalizate până la sfârşitul anului. 

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. 39/11.03.2020 
privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2020, în funcţie de 
prevederile trimestriale. Justificarea fondurilor utilizate, 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. 

(2) Unităţile de cult prevăzute la art.1-5 din prezenta hotărâre, au obligaţia de a utiliza 
sumele de bani potrivit scopului pentru care au fost acordate şi de a transmite un raport 
privind utilizarea sumelor primite, însoţit de documente justificative până la data de 
31.12.2020. În cazul primirii sumei în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 
180 de zile de la primirea acesteia. Verificarea deconturilor justificative se va face de către 
Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi 
Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Buftea. 

Art. 7. - 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.1-5. 



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 aducerii la îndeplinire, unităţilor de cult din oraşul Buftea 
menţionate la art.1-5, Secretariatului de Stat pentru Culte, Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
Arhiepiscopia Bucureştilor şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


