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  H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Parohia Aluniş I-„Sfinţii Trei Ierahi” 

 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 

 
 Având în vedere prevederile art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 

din România, republicata, cu modificările ulterioare, ale art. 4,alin .(2) din H.G. nr.1470/2002 

privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 

din Romania , republicata, cu modificările ulterioare şi ale art. 4 și art. 5 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând adresa nr. 6.862/04.06.2019 a Patriarhiei Române - Mitropolia Munteniei și 

Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureștilor şi adresa nr.27/16.09.2019 a Parohiei Aluniş I; 

Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Luând act de: 

-referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Aluniş, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr.5.708/26.09.2019 ; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

sub nr.5.710/26.09.2019; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.d) şi ale alin.(8), lit.a)  din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. -Abrobă acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local  al Comunei Aluniş 

pentru Parohia Aluniş I-„Sfinţii Trei Ierahi”, în sumă de 19.814,21 lei pentru lucrările de reparaţie 

şarpantă şi înlocuire învelitoare la acoperişul bisericii.  



 Art.2. - Suma alocata ca sprijin financiar va fi transmisa Parohiei Aluniş I-„Sfinţii Trei 

Ierahi”, cu obligația de a justifica utilizarea acesteia. 

 Art.3. - Documentele justificative privind decontarea sumei alocate vor fi transmise la 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Aluniş până la data de 01.12.2019. 

 Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei 

Aluniş, judeţul Prahova. 

 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului Comunei Aluniş, în 

termenul prevazut de lege: 

- Primarului Comunei Aluniş; 

- Prefectului judetului Prahova; 

- Parohiei Aluniş I-„Sfinţii Trei Ierahi”; 

- Biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Aluniş; 

-  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Aluniş, precum şi 

pe pagina de internet www.primariaalunis.ro 

 
Adoptată astăzi, 26 septembrie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 

           
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 

                Daniela Bobeică 
                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      Secretar general, 
                    Marilena Constantinoiu 
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