
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 

Din 12 decembrie 2019 

Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile Ortodoxe din Comuna 

Câmpineanca 

 

 

Consiliul Local al Comunei Câmpineanca întrunit în sedință extraordinară; 

 

- având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Câmpineanca nr. 

12141/06.12.2019 la proiectul de hotărâre nr.22 din 06.12.2019 privind acordarea unui 

sprijin financiar pentru Parohiile Ortodoxă Câmpineanca; 

- luând în considerare cererea Parohiei Ortodoxe Câmpineanca nr. 11676/21.11.2019 

prin care solicită alocarea sumei de 10.000 de lei și a Parohiei Florești din comuna 

Câmpineanca nr. 11705/22.11.2019  prin care solicită alocarea sumei de 5.000 de lei, 

- Văzând avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Câmpineanca;  

- În baza raportului compartimentului de specialitate nr. 12142/06.12.2019 prin care 

solicită alocarea de fonduri pentru acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Câmpineanca 

- În conformitate cu 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 și ale art.14 alin.(1) si 

art.15 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a O.G. 

nr. 82/2001 modificata si completata, precum si H.G. nr.1265/2010; 

          - În baza art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20 alin. (1) lit. h) ,i), k) din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice  locale, cu modificari si completari ulterioare, 

-Având în vedere H.C.L. Câmpineanca nr.  /2019 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Câmpineanca pe anul 2019; 

- Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/21.07.2017 

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Cîmpineanca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recunoscute din Romania; 

- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit d, alin. 7 lit.d art. 196 alin. (1) lit. a, art. 

197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

  

 

 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxe Câmpineanca, 

în valoare de 10.000 lei, în vederea achiziționării unui aparat de aer condiționat, calorifere 

electrice, stație de amplificare țevi și alte material necesare pentru construcția unui pod la 

Casa de prăznuire. 

(2) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohia Ortodoxe Florești din comuna 

Câmpineanca, în valoare de 5.000 lei, în vederea achiziționării unei stații de aplificare și alte 

material necesare parohiei. 

            (3) Suma prevazuta la alin.(1) se acorda din bugetul local al Comunei Câmpineanca 

pe anul 2019, de la capitolul 67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei. 

Art.2. Dupa utilizarea sumei prevazute la art.1 alin.(1), beneficiarii vor prezenta în 

termenul prevazut de lege, un dosar care sa contina justificarea sprijinului financiar. 

          Art.3.(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul Comunei 

Câmpineanca, prin Compartimentul Contabilitate, buget, taxe și impozite si Parohiile 

Ortodoxe Câmpineanca și Florești. 

 (2) Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate de către secretarul 

comunei Câmpineanca. 

                                             

 

 

 

 

PRȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PATRAȘCU LUCIA CAMELIA 

 

 

 

 

 

 

 

               

 CONTRASEMNEAZĂ 

  

  

SECRETAR GENERAL, 

ROTARU OANA 

 

 


