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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al 
Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

În conformitate cu 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: „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 naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor
cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale
centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute,
pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă
socială  şi  medicală  ale  unităţilor  de cult,  precum şi pentru activităţile  de asistenţă  socială  şi
medicală susţinute de acestea.”

Acordarea unui sprijin financiar  se  realizează  prin  hotărâre  a Consiliului  Local,  de la
bugetul local, la solicitarea unităţii  de cult,  pe baza cererilor primite şi în baza documentelor
prevazute la art. 14 din  H. G. nr. 1.470 din 12 decembrie 2002  republicată privind aprobarea
Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001
republicată  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că unităţile de cult nu dispun de fonduri suficiente, propunem
alocarea  din  bugetul  local  pentru  completarea  fondurilor  proprii  ale  unităţilor  de  cult  din
municipiul Alexandria în  sumă de 150,00 mii lei pentru Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
în  vederea acoperirii unei  părţi  din valoarea  cheltuielilor efectuate cu construirea unei săli de
priveghi și a unor reparații curente la lăcașul de cult.

Ca urmare,  în  conformitate  cu prevederile  art.  136,  alin.  (6)  din  O.U.G.  nr.  57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul proiect
de  hotărâre: "Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  alocarea  de  la  bugetul  local  al  Municipiul
Alexandria  a  unor  fonduri  pentru  Parohia  „Sfinții  Apostoli  Petru  și  Pavel” din  municipiul
Alexandria". 
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