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Priveste: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru unitati de 
cult religios din Municipiul Alexandria 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 

având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 10496/2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 10497/2017 al Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite, 

Directiei Tehnic Investitii si Directiei Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 3, alin. (2) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (2), art. 5, art. 14 si art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr. 86/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2017; 

- adresa nr. 73/2016 pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei „Sfantul Alexandru” din 
Municipiul Alexandria; 

- adresa nr. 9/2017 pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei „Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel” din Municipiul Alexandria; 

- adresa nr. 20/2016 pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei „Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” din Municipiul Alexandria; 

- adresa nr.7530/2017  pentru acordarea de sprijin financiar a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Saptea Nr.2  din Municipiul Alexandria; 

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantilor Parohiei „Sfantul Alexandru”, Parohiei 
„Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, Parohiei „Sfintii Imparati Constantin si Elena „ si Biserica Crestina 
Adventista  de Ziua a Saptea Nr.2  din Municipiul Alexandria, 

- oferta de pret si lista cantitatilor de materiale necesare executarii lucrarilor la Parohia 
„Sfantul Alexandru” din Municipiul Alexandria; 

- lista de preturi si cantitati la Parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”din Municipiul 
Alexandria; 

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, deviz general privind cheltuielile, lista cantitatilor de 
materiale pentru reparatiile  la Parohia„Sfintii Imparati Constantin si Elena” din Municipiul 
Alexandria; 

 
 



- cerere achizitionare mobilier pentru Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea Nr.2 din 
Municipiul Alexandria; 

- copie certificat inregistrare fiscala a Parohiei „Sfantul Alexandru”, Parohiei „Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel”, Parohiei „Sfintii Imparati Constantin si Elena „ si Biserica Crestina Adventista  de 
Ziua a Saptea Nr.2  din Municipiul Alexandria, 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”d” şi alin. (6), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) si ale art. 115 alin. (1), lit. ”b” din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 

unităţi de cult religios din Municipiul Alexandria: 
- 100,00 mii lei pentru Parohia „Sfantul Alexandru”, în vederea acoperirii unei părţi din 

valoarea cheltuielilor efectuate cu constructia unei sali pentru a fi folosita ca spatiu pentru 
pomeni si parastase in folosul crestinilor cu posibilitati materiale reduse;  

- 200,00 mii lei pentru Parohia „Sfantii Apostoli Petru si Pavel”, în vederea acoperirii unei 
părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrarile de reparatii a  lăcaşului de cult; 

-  50,00 mii lei pentru Parohia „Sfantii Imparati Constantin si Elena”, in vederea acoperirii 
unei parti din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrari de reabilitare a curtii si aleilor care 
deservesc si imprejmuiesc biserica;  

-  25,00 mii lei pentru Biserica Crestina Adventista  de Ziua a Saptea Nr.2 in vederea 
acoperirii unei parti din valoarea cheltuielilor efectuate pentru cumpararea de scaune si 
mobilier pentru biserica. 

Art. 2. Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultura recreere si religie”, în limita 
prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2017.  

Art. 3. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Buget 
Finante Taxe si Impozite, Directiei Tehnic Investitii, Directiei Administratie Publica Locala, Parohiei 
„Sfantul Alexandru” Parohiei „Sfantii Apostoli Petru si Pavel”, Parohiei „Sfantii Imparati Constantin 
si Elena „ si Biserica Crestina Adventista  de Ziua a Saptea Nr.2, pentru cunoaştere si punere in 
aplicare. 
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