
ROMȂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E           

Priveşte: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru 
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria

Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria,  judeţul  Teleorman,  întrunit  în ședinţa  ordinară,
având în vedere:

- referat de aprobare  nr. 14722 /  20 .03.2023  al  Primarului municipiului Alexandria;
            - raportul comun de specialitate nr. 14723/ 20 .03.2023  al Direcţiei  Economice, Biroului 
Investiţii Fonduri cu Finanţare Internă și  Direcţiei  Juridic Comercial;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;

- prevederile art. 3, alin. (3) din O.G nr. 82/2001 republicată privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,  cu
modificările şi completările ulterioare;

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

-  prevederile  H.C.L.  nr.  31/30.01.2023  privind  aprobarea  bugetului  local  al  Municipiului
Alexandria pe anul 2023;

- cererea nr. 4/2023 pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și
Pavel” din municipiul Alexandria;

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
din municipiul Alexandria;

- deviz construire sală de priveghi emis de SC„EURO PRIM BUILDING„SRL pentru Parohia
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria;

- copie certificat înregistrare fiscală a Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul
Alexandria;

- copie extras de cont
- Autorizație de Construire
-  prevederile art. 129, alin. (2). lit. „d” şi ale alin. (4), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul

Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) ,  art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art.196 alin.(1) lit.

„a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a sumei de 150,00
mii lei pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria, în vederea acoperirii
unei  părţi  din valoarea cheltuielilor efectuate cu construirea unei săli de priveghi și a unor reparații
curente la lăcașul de cult.
           Art. 2. Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere şi religie”, în limita
prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2023. 
          Art. 3. Prin grija secretarului general al  municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Teleorman  pentru  verificarea  legalităţii,  Primarului
municipiului  Alexandria,  Direcţiei  Economice, Biroului  Investiţii  Fonduri  cu  Finanţare  Internă,
Direcţiei Juridic Comercial, Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”,  pentru cunoaştere şi punere în
aplicare.
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