
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt 

 

Consiliul local Dor Marunt, jud. Calarasi, întrunit în ședință ordinară la data de 13 noiembrie 2020 

 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Marunt, înregistrată sub nr. 318/03.11.2020; 

• Raportul de specialitate elaborat de compartimentul financiar - contabil, inregistrat sub nr. 

319/03.11.2020; 

• H.C.L. nr. 60/03.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil ale Comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 213/13.11.2020; 

• Prevederile HCL 78/2017 privind aprobarea regulamentului de acordare de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute din România 

• art.3 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001, aprobata prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase  recunoscute din 

Romania, cu modificarile si complatarile ulterioare; 

• art.4 alin.2 din Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

• prevederile art. 129 alin. (1), alin. (8) lit. a), art.140 alin (1), art 243 alin.(1) lit. a) și e) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARĂȘTE: 

           Art.1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult în valoare de 30 de mii de lei 

pentru lucrări de reparații curente, astfel: 

• Biserica Înfrățirea: 10 mii lei 

• Biserica Dâlga Sat – 15 mii lei 

• Biserica Dalga Gară – 5 mii lei 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul comunei Dor Mărunt și 

Biroul economic – investiții. 

          Art.3. Secretarul general al comunei Dor Mărunt va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 

institutiilor interesate 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

           Ion SIMION   

                    L.S. 

        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

             Constantin Alecsandru VĂTAFU 
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 Dor Mărunt, 13 noiembrie 2020 

 

 

Adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri prezenți. 


