CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr.7003/ 28.06.2018
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei repartizată pentru susținerea
unităților de cult de pe raza comunei Ţibăneşti pentru completarea fondurilor proprii

Consiliul Local Ţibăneşti, judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr.7001/28.06.2018 prin
care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a
sumei de 26.000 lei repartizată pentru susținerea unităților de cult de pe raza comunei
Ţibăneşti pentru completarea fondurilor proprii.
Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001,
aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002,
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 33/2016 privind aprobarea, Regulamentului privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Țibănești, pentru unitățile de
cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere solicitările primite din partea Parohiei ,,Sf.M.Mc.Gheorghe din satul
Recea înregistrată sub nr.6043/07.06.2018 și Parohiei ,,Sfânta Parascheva,, înregistrată sub nr.
6151/11.06.2018, cu privire la acordarea unor ajutoare bănești pentru lucrările de reparații –
pictură la Biserica din satul Recea și continuarea lucrărilor de construcție și amenajare a clădirii
ce va avea destinație de dispensar medical uman în satul în Parohia Glodenii Gîndului;
Având în vedere HCL nr. 25/15.02.2018 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza expunerii de motive a primarului comunei Ţibăneşti, înregistrată la nr.
7002/28.06.2018 prin care se solicită prin care se propune adopatrea unei hotărâri privind
alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei repartizată pentru susținerea unităților de
cult de pe raza comunei Ţibăneşti pentru completarea fondurilor proprii.
Ţinând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54
alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primite din
partea comisiilor de specialitate ale consiliului local nr._____, nr._______,
nr.______/2018;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se alocă Parohiei ,,Sf.M.Mc.Gheorghe din satul Recea de la bugetul local al
comunei Țibănești de la capitolul ,,Cultură, recreere și religie,, suma de ______ lei în
vederea finalizării lucrărilor de pictură.
Art.2.- Se alocă Parohiei ,,Sfânta Parascheva,, de la bugetul local al comunei
Țibănești, capitolul ,,Cultură, recreere și religie,, suma de ______ lei în vederea continuării
lucrărilor de construcții și amenajare a clădirii ce va avea ca destinație dispensar medical
uman.
Art.3.- Primarul comunei Ţibăneşti şi inspectorul contabil vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4.- Conducerea unităților de cult menționate la art.1 va prezenta Biroului
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Ţibăneşti, până la
data de 15.12.2018, deconturi justificative privind modul de utilizare a sumelor repartizate cu
respectarea condițiilor impuse de art.15 din HG 1470/2002 privind aprobarea 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.
Art.5. - Orice persoană care se consideră,vătămată intr-un drept al său ori intr-un
interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Art.6 - Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşipentru controlul legalităţii, primarului comunei Ţibăneşti, dnei Stoica Mimi – insp/ contabil,
parohiilor nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre și pe site-ul instituției
www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.

Nr. _____

Dată astăzi_________ 2018

INIȚIATOR PROIECT
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Liliana Tiron

PRIMĂRIA COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr.7003 din 26.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei repartizată pentru susținerea
unităților de cult de pe raza comunei Ţibăneşti pentru completarea fondurilor proprii

Primarul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr.7001/28.06.2018 prin care se
propune iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 26.000
lei repartizată pentru susținerea unităților de cult de pe raza comunei Ţibăneşti pentru completarea
fondurilor proprii.
Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată
prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare în
care se prevede că: De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor
proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu
venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi
întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural national
mobil;
Având în vedere prevederile art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi
completările ulterioare în care se prevede că: Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
a) întretinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurarii unor activităţi de asistenţă socială si medicală ale unităţilor de cult;
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de
asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 33/2016 privind aprobarea, Regulamentului privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Țibănești, pentru unitățile de cult, aparținând
cultelor religioase recunoscute în România;
Având în vedere solicitările primite din partea Parohiei ,,Sf.M.Mc.Gheorghe din satul Recea
înregistrată sub nr.6043/07.06.2018 și
Parohiei ,,Sfânta Parascheva,, înregistrată sub nr.
6151/11.06.2018, cu privire la acordarea unor ajutoare bănești pentru lucrările de reparații – pictură la
Biserica din satul Recea și continuarea lucrărilor de construcție și amenajare a clădirii ce va avea
destinație de dispensar medical uman în satul în Parohia Glodenii Gîndului;
Având în vedere HCL nr. 25/15.02.2018 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018 cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN :
Adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei repartizată
pentru susținerea unităților de cult de pe raza comunei Ţibăneşti pentru completarea fondurilor
proprii
PRIMARUL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI ,
Ing. ec. Aurica Cobuz

PRIMĂRIA COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 7004 din 26.06.2018

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind alocarea din bugetul local a sumei de 26.000 lei
repartizată pentru susținerea unităților de cult de pe raza
comunei Ţibăneşti pentru completarea fondurilor proprii
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile

administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
În termen de 10 zile de la afișare ( începând cu data 28.06.2018), cei
interesaţi pot înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare care vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
în zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele
326400;326401,tel./fax
326269
sau
pe
e-mail
la
adresa
primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing. ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

