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

Tinand cont de cererea preotului Mateescu Aurel, înregistrata la UAT 
Stefanestii de Jos cu nr. l 1266/04.06.2020; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos 
nr. 66/30.08.2018, 

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 60.000 lei, sub forma de spnJm 
financiar acordat de la bugetul local pe anul 2020 din cap. 67: Cultura, recreere 

si religie, ce reprezinta transa a II-a pentru continuarea lucrarilor de constructie 
pentru proiectul "Capela Mortuara, Pangar si Clopotnita",. 

Art. 2 Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru modul de 
utilizare a sumei descrise la art. 1. 

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

INITIATOR, 
PRIMAR 

SECRET AR GENERAL AL 
GAFTON Cor· a 



ROMANIA 
JUDETULILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 

HOT ARAREA NR. __ / ____ _ 
privind acordarea unui sprijin financiar pentru 

Parohia "Stefanestii de Jos" 

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

Tinand cont de cererea preotului Mateescu Aurel, înregistrata la UAT 
Stefanestii de Jos cu nr. l 1266/04.06.2020; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos 
nr. 66/30.08.2018, 

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: 

A1i. 1 Se aproba acordarea sumei de 60.000 lei, sub forma de spnJm 
financiar acordat de la bugetul local pe anul 2020 din cap. 67: Cultura, recreere 
si religie, ce reprezinta transa a II-a pentru continuarea lucrarilor de constructie 
pentru proiectul "Capela Mortuara, Pangar si Clopotnita",. 

Art. 2 Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru modul de 
utilizare a sumei descrise la art. 1. 

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

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. 
Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ "abtineri" din 12 consilieri în funcţie. 
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Parohia "Stefanestii de Jos" a formulat o cerere pentru acordarea unui 
sprijin financiar de la bugetul local, reprezentand transa a II- a conform art. 2 din 

HCL Stefanestii de Jos nr.66/2018, in vederea continuarii lucrarilor de constructie 
la capela mortuara, pangar si clopotnita. 

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 în Romania. 

A vand 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, 



RAPORT DE SPECIALITATE 

Parohia "Stefanestii de Jos", reprezentata prin preot Mateescu Aurel, 
solicita un sprijin financiar de la bugetul local, in vederea continuarii lucrarilor de 
constructie la capela mortuara, pangar si clopotnita, reprezentand diferenta transa 
II conform art. 2 din HCL Stefanestii .de Jos nr. 66/2018. 

Solicitarea se incadreaza in 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. 

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 

Compartiment Con~ e 

Drăgan Elena Luminiţa 
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\ Pr. Paroh 44926763 

Domnule Primar 

Subsemnatul preot Mateescu Aurel, preot paroh la Parohia Stefăneş i 
de Jos, Protoieria Ilfov Nord, va rog sa ne virati transa a doua, adica diferenta de 
60.000 lei care a fost aprobata prin hotararea nr. 66/ 30.08.2018. Conform art. 2 
din hotararea 66, suma ar fi trebuit alocata in anul 2019, dar pentru ca lucrarile la 
pictura le începem abia acum, nu a fost necesar sa solicitam aceasta suma. 

Intrucat licitatia pentru pictura se tine in data de 5 iunie iar lucrarile dorim 
sa le începem imediat dupa licitatie, pentru a fi gata pana la hramul din 8 noiembrie 
2020, va rog împreuna cu consiliul parohial sa ne sprijiniti si de aceasta data asa 
cum ati facut-o pana acum. 

Va multumim ! 

03.06.2020 
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HOT ARAREA NR. ţ'J I :JO. cO/s 1---1) /o 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Stefanestii de Jos 

Luand in considerare expunerea de motive a primarului comunei, precum si rapo1tul de 
specialitate întocmit de catre compartimentul de res01t, 

Tinand cont de cererile preotului Mateescu Aurel, imegistrate la UAT Stefanestii de Jo~ 
cu nr.8206/09.08.2018, rescpectiv nr.8791/28.08.2018, insotite de documentatiile aferente, 

In baza 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, 

1n temeiul art.36, alin.(2), lit."d" şi alin.(6), lit."c" si a1t. 45 din legea nr. 215/2001, 
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Att. 1 Se aproba acordarea sumei de 401.898 lei, cu TVA inclus, sub forma de sprijin 
financiar de la bugetul local, reprezentand transa I, pentru: 

- proiect de schimbare centrala termica ; 
- realizare proiectului privind obiectivul „ Capela Mo1tuara, Pangar si Clopotnita'' 

Art. 2 Diferenta de 60.000 lei, reprezentand transa II, se va acorda dupa aprobarea 
bugetului local pe anul 2019. 

A1t. 3 Beneficiarul va prezenta documente justificative pentr·u modul de utilizare a 
sumei descrise la ait. 1 

Art. 4 Primarul comunei si compaitimentul financiar contabil vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotarari. 

Art.5 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in conditiile legii. 
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Consilieri prezenti ~ la sedinta din 30.08.2018 
Cu un numar de .Jia._ voturi „pentru„ din 14 consilieri in functie 
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Vizaţ pentru legalitate, 

/ 
Secretar comuna, .,/) ~i 0-/ -, /, 
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