ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 76 DIN 30.09.2019
privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din Comuna Unirea, în anul 2019

Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de
30 septembrie 2019.
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din Comuna
Unirea, în anul 2019.
- Referatul de aprobare nr. 5805 / 16.09.2019, întocmit de inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 5806 / 16.09.2019, întocmit de compartimentul urbanism, privind
repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din Comuna Unirea, în anul 2019.
- Referatul de specialiatate nr. 5765 / 13.09.2019 întocmit de compartimentul buget finanțe, contabilitate
taxe și impozite privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din Comuna Unirea, în
anul 2019.
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului
local al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (8), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- art. 3, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprjin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4, alin. (2) art. 5, art. 14 si art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1470 / 2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 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;
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă repartizarea de fonduri bănesti unor unități de cult religios din comuna Unirea, în
suma totala de 50.000 lei, necesare pentru constructii, reparatii si finalizarea lucrarilor începute la lăcașurile
de cult, în anul 2019 după cum urmeaza :
Nr.
crt

Parohia sau cultul religios

Destinatie suma

1.

Parohia Ortodoxă Unirea I

2.

Parohia Ortodoxă Unirea II

Reparații curente biserică

6.000

3.

Parohia Ortodoxă Dumbrava

Reparații curente biserică

6.000

4.

Parohia Romano Catolica Unirea

Reparații curente biserică

5.000

5.

Parohia Greco-Catolică Unirea II

Construire biserică

5.000

Construire capela mortuară

Suma propusa - lei
10.000

6.

Parohia Reformată Unirea

Construire capela mortuară

5.000

7.

Parohia Greco-Catolică Măhăceni

Reparații gard îmrejmuire

5.000

8.

Biserica Penticostală nr. 2 Unirea

Reparații curente biserică

3.000

9.

Parohia Ortodoxă Ciugudu de Jos

Reparații pardoseală biserică

5.000

Art.2. (1). Sprijinul finaciar stabilit prin prezenta hotărâre se acorda în baza următoarelor
documente:
a) cerere – tip
b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementarilor în vigoare,
pentru lucrarile rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;
c) copie de pe autorizația de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizaarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o
copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit
legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul
cultural național;
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Române, se va
prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv
devizul aferent;
g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de
documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
h) copia cerificatului de înregistrare fiscală;
i) adeverința cerificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este
precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;
î) documente care sa ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, dupa caz;
j) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv
pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atasată cererii-tip;
k) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se
solicită sprijin financiar.
(2). Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la
data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.
(3). Pentru lucrarile propuse în devizul ce însotește documentația necompletata în termenul
prevazut la alin.(2), unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai
în anul calendaristic urmator.
Art. 3. (1). Decontarea sumelor se va face exclusiv pentru efectuarea lucrarilor de construire, in
conditiile aprobarii documentatiilor tehnico - economice potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si
repararii, conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand lacasurilor de cult.
(2). Solicitarea și justificarea sumelor repartizate se vor face în baza documentelor
justificative stabilite conform art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 82/2001.
Art. 4. Alocarea sumelor se va face eșalonat în limita prevederilor, trimestrial, până la sfârșitul anului
2019.
Art. 5. Beneficiarii au obligația de a depune documentele justificative în termenul prevazut de lege,
în caz contrar în anul următor nu le vor mai fi alocate sume.
Art. 6. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul
comunei Unirea, Dl. Alba Gheorghe prin intermediul compartimentului buget finanțe, contabilitatea taxe și
impozite și compartimentului urbanism.

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Art. 8. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului
comunei Unirea, compartimentului buget finanțe, contabilitatea taxe și impozite, compartimentului urbanism
și Parohiilor mentionate în prezenta hotărâre.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea
și pe pagina de internet www.primariaunireaalba.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Cătălin FAUR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți:15
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

