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H O T A R A R E A   NR.65 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica „Nasterea  Maicii Domnului „ din Crucea 

  
          Consiliul Local al Comunei Crucea , judetul Constanta , intrunit in sedinta ordinara la data de 
 03.09. 2015, 
Avand in vedere : 

-adresa nr.56/27.07.2015 a preotului paroh Mija Constantin; 
 -raportul de specialitate  nr.4604/25.08.2015,  intocmit de inspectorul contabil; 

            -raportul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei Crucea 
Tinand seama de prevederile : 

-art.3 alin.(3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si completata; 

-art.14 alin.(1) si art.15 din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice 
pentru  aplicarea prevederilor OG-82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si completata; 
          -art.20 alin. (1) lit.i din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si 
completari ulterioare, 
In temeiul art.36 alin (2) lit.d alin. (6) lit c, pct.19, art.45 alin. (1), si al art.115 alin (1) lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale,republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
                                                               HOTARASTE : 

Art.1: Se aproba acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20 000 lei Bisericii "Nasterea  
Maicii Domnului “din Crucea. 

Art.2: Alocarea sumei prevazute la art.1  se va face in baza documentatiei prevazute, dupa 
caz, in HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor metodologice pentru  aplicarea prevederilor 
OG-82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si completata. 
   Art.3: Dupa utilizarea sumei prevazute la art.1, beneficiarul va prezenta in termenul 
prevazut de lege, un dosar care sa contina justificarea sprijinului financiar. 
           Art.4: De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Crucea , 
compartimentul contabilitate din cadrul primariei Crucea . 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____ 

abţineri, din totalul de 8 onsilieri prezenţi din cei 12 consilieri în funcţie. 

 

  Crucea 03.09.2015 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   Contrasemneaza 

 Gheorghe SANDU                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                                                          Reveicuta GURGU     
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RAPORT 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica „Nasterea  Maicii Domnului „ 

din Crucea 

  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile principale pe care le îndeplineşte consiliul local 

este şi cea de a sprijini, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.  

Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România prevede: (1) În sensul 

prezentelor norme metodologice, prin termenul lăcaşuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi: biserici, 

case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, 

clopotniţe, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora, care 

deservesc cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase recunoscute din România, pentru desfăşurarea 

serviciilor religioase specifice.  

Cu adresa nr.56/27.07.2015 a preotului paroh Mija Constantin parohia “Nasterea  Maicii 

Domnului „ din Crucea solicită sprijin financiar în vederea achizitionarii unui clopot pentru inlocuirea 

celui existent care s-a fisurat , acesta fiind vechi de 100 de ani. 

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin 

Legea nr.125/2002, şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, 

modificate şi completate, din bugetele locale se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale 

unităţilor de cult. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale la solicitarea unităţii 

centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.  

Având în vedere cele expuse , adaug importanta  unui clopot in sistemul de alarmare a populatiei in 

situatii de urgenta. 

Consider oportuna si justificata initierea unui proect de hotarare in acest sens.. 

 

 

 

 

                                                       Inspector, 

                                             Ilie Simona Steluta  

 

 



 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

                                                                                                            

A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta ordinara din data de 03.09.2015 

 

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa analizând 

proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in conformitate cu prevederile 

art. 47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare propun Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea 

acestora: 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   rectificarea bugetului 

local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  

prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind însuşirea variantei finale 

a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de 

prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, si in limita 

competentei date de  prevederile   art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, 

alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind completarea 
inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta fiind 
initiat in conformitate cu prevederile prevederile Legii 18/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in 
limita competentei date de  prevederile   art. 36 alin. 2 lit. c) , art. 115, alin.(1) , lit.”b”,   art.121 si 
ale art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala , republicata. 

            Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unui 
sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului”din Crucea      fiind initiat in conformitate cu 
prevederile-art.3 alin.(3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si 
completata, ale art.14 alin.(1) si art.15 din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice pentru  aplicarea prevederilor OG-82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin 

sorin
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financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 
 modificata si completata, ale art.20 alin. (1) lit.i din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificari si completari ulterioare, si in limita competentei date de  prevederile   art.36 
alin (2) lit.d alin. (6) lit c, pct.19, art.45 alin. (1), si al art.115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unor  
ajutoare  financiare fiind initiat in conformitate cu prevederile art.41 si 44 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate prin H.G nr. 50/2011 si in limita 
competentei date de  prevederile    art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica 

„Nasterea  Maicii Domnului „ din Crucea 

  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile principale pe care le îndeplineşte consiliul local 

este şi cea de a sprijini, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.  

Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România prevede: (1) În sensul 

prezentelor norme metodologice, prin termenul lăcaşuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi: biserici, 

case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, 

clopotniţe, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora, care 

deservesc cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase recunoscute din România, pentru desfăşurarea 

serviciilor religioase specifice.  

Cu adresa nr.56/27.07.2015 a preotului paroh Mija Constantin parohia “Nasterea  Maicii 

Domnului „ din Crucea solicită sprijin financiar în vederea achizitionarii unui clopot. 

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin 

Legea nr.125/2002, şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, 

modificate şi completate, din bugetele locale se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale 

unităţilor de cult. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale la solicitarea unităţii 

centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.  

Având în vedere cele expuse , adaug importanta  unui clopot in sistemul de alarmare a populatiei in 

situatii de urgenta,  consider oportuna si justificata adoptarea prezentei hotarari. 

 

 

 

 

                                                             PRIMAR, 

                                                   Gheorghe FRIGIOI 




