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HOTĂRÂREA NR. 108 
Din 30 iulie 2021 

privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2021, 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 Serviciul Buget Finanţe, 

Contabilitate Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică şi Serviciul Juridic şi 
Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

• Adresele Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei-Arhiepiscopia Bucureştilor nr. 
2716/2021, nr. 569/02.07.2021, nr. 2620/31.03.2021, nr. 262/13.04.2021, nr. 
8572/08.07.2021 înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 12726/25.06.2021, 
13614/08.07.2021, 12152/17.06.2021, 12151/17.06.2021, nr.14620/22.07.2021 prin care a 
solicitat acordarea unui sprijin financiar pentru parohiile din oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 72/26.05.2021 privind aprobarea bugetului 
general al oraşului Buftea pentru anul 2021; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social - Culturale şi Culte; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

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. - Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei, din bugetul local pe anul 2021, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 2716/23.06.2021, 
respectiv pentru execuţia lucrărilor de pictură murală la Biserica Parohiei Sfânta Cuvioasă 
Parascheva-Buftea. 

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2021, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Atârnaţi I din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 569/02.07.2021, respectiv 
pentru construirea Centrului social care cuprinde : capelă mortuară, clopotniţă, sală 

praznicală, altar de vară, lumânărar şi aghiazmatar, pentru realizarea picturii murale la 
biserica parohială şi renovarea pridvorului bisericii. 

Art.3. · Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local pe anul 2021, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Bucoveni din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor/documentaţiilor menţionate în adresele nr. 
2620/ 31.03.2021 şi 2620/ 13.04.2021, respectiv proiectul de conservare-restaurare a 
catapetesmei originale aparţinând bisericii Parohiei Bucoveni şi pentru executarea 
lucrărilor de refacere a gardului care împrejmuieşte cimitirul Parohiei Bucoveni. 

Art.4. - Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local pe anul 2021, ca 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Atârnaţi li din oraşul 
Buftea, în vederea realizării lucrărilor menţionate în adresa nr. 8572/08.0.07.2021, 
respectiv : elaborarea documentaţiei tehnice de consolidare a bisericii parohiale şi de 
extindere a pridvorului bisericii. 

Art.5. (1) - Sumele prevăzute la art.1-4 se acordă din bugetul local al oraşului 
Buftea, în limita sumei aprobată în acest sens prin Hotărârea Consiliului local nr. 
72/26.05.2021 prin care s-a aprobat bugetul general al oraşului Buftea pentru anul 2021, 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) Sumele alocate pot fi folosite şi în vederea finalizării lucrărilor pentru care 
unităţile de cult prevăzute la art.1- 4 au solicitat sprijin financiar în anul 2020, dar care nu 
au fost finalizate până la sfârşitul anului. 

(3) Unităţile de cult prevăzute la art.1-4 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 31.12.2021. 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 şi Serviciul Buget Finanţe, 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea. 

Art.6. - 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.1-4. 



Art. 7. · Secretarul general al 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.1-4, Secretariatului de Stat pentru Culte, Mitropoliei 
Munteniei şi Dobrogei-Arhiepiscopia Bucureştilor şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




