
                        ROMÂNIA 
             JUDEŢUL IALOMIŢA                     

      CONSILIUL LOCAL 
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
Parohiei Căzăneşti „Sfântul Nicolae” 

 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, convocat în şedinţa ordinară din data de 26 
OCTOMBRIE 2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5940 din 13.10.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- cererea nr.3050 din 25.09.2020 a Parohiei Căzănești depusă de Episcopia Sloboziei 

şi Călăraşilor și înregistrată la Primăria oraşului Căzăneşti sub nr.5569/25.09.2020; 
Examinând: 
- raportul nr. 5949 din 13.10.2020 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi 

Taxe Locale; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 6102 
din 22.10.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi 
social-culturale, culte, sport nr. 6119 din 23.10.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.(2) lit.a), art.5 şi 14 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, republicată; 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) precum și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

 HOTĂRĂŞTE:  
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în suma de 100.000 lei pentru Parohia  
„Sfântul Nicolae” Căzăneşti pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru lucrările 
de înlocuire învelitoare și șarpantă biserică și consolidare-reabilitare turlă mică. 

Art.2. Alocarea sumei prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face din bugetul local 
al oraşului Căzăneşti, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

Art.3. (1) Parohia „Sfântul Nicolae” Căzăneşti a cărei cerere a fost aprobată conform 
art.1 va încheia un contract cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Căzănești prin care 
se vor finanța lucrările de înlocuire învelitoare și șarpantă biserică și consolidare-reabilitare 
turlă mică, contract ce este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 
(2) Se împuternicește Primarul orașului Căzănești să semneze în numele Consiliul 

Local contractul menționat la alin.(1). 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Căzăneşti, Parohiei 

„Sfântul Nicolae” – Căzăneşti şi compartimentelor de resort pentru aducere la îndeplinire 
prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                     Secretar General al UAT, 

                   DIMA AUREL                                                      OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 76 
Adoptată la Căzăneşti 
Astăzi, 26.10.2020                                                                     FP-07-03, vers.1                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută 

de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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