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H O T Ă R Â R E 

 
 

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. 10870/2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 10871/2015 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. 31/2015 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului 
Alexandria pe anul 2015; 

- adresa nr. 2757/2015 si cererea nr. 19/2015 pentru acordarea sprijin financiar a Parohiei 
„Sfantul Nicolae” din Municipiul Alexandria; 

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Parohiei „Sfantul Nicolae” din Municipiul 
Alexandria;  

- proiect de deviz iconografic privind decorarile interioare de pictura din nou de la Biserica „Sf. 
Ierarh Nicolae” din Alexandria, intocmit de pictor bisericesc autorizat Elena Vasilescu, vizat de 
Comisia de pictura bisericeasca, de Protoerie si Episcopia Alexandriei; 

- copie certificat inregistrare fiscala Parohia „Sfantul Nicolae” si copie extras de cont; 
- 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 Ă R E 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, in suma de 50,00 mii lei, pentru Parohia „Sfantul 
Nicolae”, în vederea acoperirii unei părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrarile de refacere a 
picturii bisericesti. 



Art. 2. Alocarea sumei se va face de la Capitolul 67.02 „Cultura recreere si religie”, în limita 
prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2015.  

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 si Parohiei 
„Sfantul Nicolae” pentru cunoaştere si punere in aplicare. 
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