
ROMANIA 
JUDETULILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEF ANESTII DE JOS 

PROIECT DE HOTARARE 
privind acordarea unui sprijin financiar pentru 

Parohia "Boltasu - Sfintii Ioachim si Ana" 

Luand in considerare expunerea de motive a primarului comunei, precum 
si raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate, 

Tinand cont de cererea preotului Florea Mitel Dumitru, înregistrata la UAT 
Stefanestii de Jos cu nr. 15445/29.07.2020, insotita de documentatiile aferente, 

In baza art. 4 alin. 2 lit. b, respectiv art. 14 alin. 1 din HGR nr. 313/2006 
privind Norma Metodologica de aplicare a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute in Romania, 

În temeiul art. 129 şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba acordarea sumei de 200.000 lei, sub forma de sprijin 
financiar acordat de la bugetul local pe anul 2020 din cap. 67: Cultura, recreere 

si religie, in vederea continuarii lucrarilor la Biserica Parohiala „Sfintii Ioachim 
si Ana", reprezentand: 

- executarea Sfintei Mese din Altar; 

- executare si montaj usi de intrare si usi la altar; 

- executare si montaj catapeteasma, tronuri arhieresti, tronul cel de sus si a 
iconostaselor; 

- achizitie si montaj policandre; 

- achizitie si montaj clopote. 

Art. 2 Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru modul de 
utilizare a sumei descrise la art. I. 

Art. 3 Primarul comunei si compartimentul financiar contabil vor asigura 
aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 

Ionel Robert 
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PRESEDINTE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: __ la şedinţa extraordinară din data de 17.08.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Parohia "Boltasu - Sfintii Ioachim si Ana" a formulat o cerere pentru 
acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local, reprezentand executarea 
Sfintei Mese din Altar, executare si montaj usi de intrare si altar, executare si 
montaj catapeteasma, tronuri arhieresti, tronul cel de sus si a iconostaselor, 
achizitie si montaj policandre, achizitie si montaj clopote. Cererea parohiei este 
insotita de documente justificative. 
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. b, respectiv art. 14 alin. 1 din HGR 
313/2006 privind Norma Metodologica de aplicare a OG 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute in Romania si avand in vedere faptul ca veniturile 
parohiilor sunt constituite aproape exclusiv din donatiile de la enoriasi, care sunt 
modeste, consider ca o hotarare de consiliu in acest sens este justificata. 

PRIMAR, 

STEFAN Ionel Robert 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Preotul Florea Mitei Dumitru, solicita un sprijin financiar de la bugetul 
local, pentru executarea Sfintei Mese din Altar, executare si montaj usi de intrare 
si altar, executare si montaj catapeteasma, tronuri arhieresti, tronul cel de sus si a 
iconostaselor, achizitie si montaj policandre, achizitie si montaj clopote la lacasul 
de cult Parohia "Boltasu - Sfintii Ioachim si Ana". 

Solicitarea se incadreaza in art. 4 alin. 2 lit. b, respectiv art. 14 alin. 1 din 
HGR 313/2006 privind Norma Metodologica de aplicare a OG 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute in Romania. 

In bugetul local pe anul 2020, la cap. 67: Cultura, recreere si religie, exista 
sume disponibile care pot sustine aceasta solicitare. 

In cazul in care solicitarea va fi aprobata, beneficiarul va prezenta 
documente justificative privind modul de cheltuire a sumelor acordate 

Co~ ment Contabilitate 

Drăgan Elena Luminiţa 
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PATRIARHIA ROMÂNĂ 
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR 

PAROHIA "BOLTAŞU - SFINŢII IOACHIM ŞI ANA 11 

Str. Şoseaua Stefăneşti nr. 250, Sat Boltaşu. Corn. Stefăneştii de Jos . 
.Jud. Ilfov 

!Rft7 
/J fJ/ GJ1o Domnule Primar 

Subsemnatul Florea Mitei Dumitru, preot al Parohiei Boltaşu, în numele Consiliului 

Parohial şi al enoriaşilor arondaţi acestei parohii (un număr de cca 280 de familii), cu 

deosebit respect vă rugăm a dispune soluţionarea prezentei cereri prin care solicităm 

sprijin financiar, in vederea continuării lucrărilor de construcţie la Biserica Parohială "Sf. 

Părinţi Ioachim şi Ana" în limita bugetului alocat anului 2020. 

Având în vedere situaţia actuală a pandemiei şi a măsurilor de siguranţă ce trebuiesc 

asigurate, ne vedem obligaţi să finalizăm lucrările pentru funcţionarea bisericii în perioada 

de iarnă. 

Paraclisul în care am săvârşit sfintele slujbe până acum este un spaţiu mic şi cu o 

înălţime foarte mică, de aceea în toată perioada, de la deschiderea bisericilor, am slujit 

afară pentru a evita apariţia infectării cu virusul SARS-COV-2 în răndul credincioşilor. 

Lucrările imperios necesare pentru a putea funcţiona în noua biserică sunt 

următoarele : 

Executarea Sfintei Mese din Altar; 

Executarea şi montajul uşilor de intrare şi a celei de la altar; 

Executarea şi montajul catapetesmei, tronurilor arhiereşti, .tronului cel de sus si 

iconostaselor; 

- Achiziţie şi montaj policandre; 

- Achiziţie şi montaj clopote. 

Valoarea totală a acestor lucrări se ridică la aproximativ 500.000 lei, sumele urmând 

a fi arătate prin devize şi facturi pentru fiecare achiziţie. 

Cu deosebit respect şi aleasă preţuire , vă mulţumim pentru atenţia , grija şi sprijinul 

Domniei Voastre. 

27.07.2020 Pr. Paroh, 

Domnului Primar al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţ I Ilfov 

/ 
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S.C. MOB-VIP S.R.L. 

Bucuresti, Sector 3 

Str.Gura Ariesului, Nr.42-58, 

140/1856/2001, RO 13718240. 

Tel.0722308760. 

Catre Parohia Boltasu, Biserica Sf. Parinti "Ioachim si Ana", Stefanestii de Jos 

Remitem conform solicitarilor dumneavoastra propuneri de pret in 

varianta cea mai ieftina, din lemn de fag siva asiguram ca este cea mai buna 

alegere. Totalul general al produselor: usa altar si usa de biserica este in 

valoare de 24 456,60 lei fara TVA. 

Devizul va este atasat pentru fiecare dintre produse. 

Insistam asupra faptului ca oferta noastra are cel mai bun raport 

pret/calitate de pe piata! 

Cu stima, 

Adrian Ruse 



SC MOB-VIP SRL 

Costuri deviz 
Lemn de fag si alte materiale 

Salarii directe si viramente salarii 

Montaje si regii {45%} 

Rentabilitate {28%} 

Total valoare fora TVA: 

Total: 

Usa altar 

1,023.00 lei 

1,841.40 lei 

572.88 lei 

859.32 lei 

4,296.60 lei 

n 

Usa biserica 

4,800.00 lei 

8,640.00 lei 

2,688.00 lei 

4,032.00 lei 

20,160.00 lei 

24,456.60 lei 
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S.C. CLASIC PROD LEM N 

Bucuresti- B-dul Decebal nr .7 

J40/2874/2018 CIF 38942820 

IBAN R071BRDE441SV25246354410 

BRD Alba Iul ia 

Catre Parohia Boltasu - Stefanestii de Jos, Ilfov 

ln urma solicitarilor d-voastra, va transmitem posibilitatea de executare a 

scarii de acces catre cafas si balustrada din lemn de stejar cu diferenta de nivel 

de 4,8m. 

Valoarea totala a lucrarii, inclusiv montajul, finisarea, baituirea si lacuirea este 

de 28.500 lei, TVA inclus. 

Va multumim pentru incredere si va asiguram de calitatea materialelor si a 

finisajelor de exceptie. .. 

Cu consideratie, 



S. C. RFL RENT IMOB SRL 
Bucuresti - sector 2 
Str. Gheorghe Pop de Basesti, nr.69 
Nr. Reg. Comertului J40!18313!31.10.2017 
CUI 33095988 
Cont RO 62 BTRL RONC RT 0253680701 
Banca Transilvania 

Catre Parohia Bol tasu, Biserica Sf. Parinti Ioachim si Ana -

Stefanestii de Jos 

ln urma discutiilor s1 solicitarilor d-voastra, va prezentam oferta pentru 

urmatoarele produse: 

I) Policandre bronz si montaj - 3 buc. = 65. OOO lei 

C li) Clopot diferite dimensiuni cu actionare electrica - 3 buc. 

a) = 32.000 lei 

b) = 24.000 lei 

c) = 18.000 lei 

Total:= 74.000 lei 

III) Sf. Masa - marmura masiva - 1200x1200x1000 = 12.500 lei 

IV) Granit - montaj - finisat, conf. deviz: 

Elemente cheltuieli pardoseala: 

Granit 600x600x20 = 210 lei/mp 

C Suprafata 224mpx21 O lei/mp = 47.040 lei 

Valoare materiale montaj + lacuri = 3.240 lei 

Manopera + accesorii = 19.650 lei 

(CASS + fond acident) 

Regie - 20% = 3.920 lei 

Total cost= 73.850 lei 

Valoarea totala a produselor ofertate este de 225.350 lei. 

Va multumim pentru colaborare si va asiguram de toata co 
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SC MOBICUL T EMIRA SRL 

Deviz 

Oferta privind lucrarile de executie a mobilierului de la 
Biserica Boltasu, Jud. Ilfov - Stefanestii de Jos 

Nr. Crt. 
Denumire 

obiect 
1 Catapeteasma 
2 
3 
4 
5 
6 

TG. MURES 
26.07.2020 

Proscomidiar 
Iconostas 
Scaun arhieresc 
Strana cantaret 
Tetrapod 
TOTAL LEI 

Nr. Valoare Valoare 
Obiecte unitara totala 

1 96.000 96.000 
1 5.800 5.800 
2 4.500 9.000 
3 4.500 13.500 
1 5.500 5.500 
1 2.500 2.500 

132.300 

SC MOBICUL T EMIRA SRL 


