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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Domneştii de Jos din  

Șos. Al. I. Cuza nr.16, comuna Domneşti jud. Ilfov, pentru repararea aleilor și 

efectuarea curățeniei la cimitirul din str. Crizantemelor  
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 

 Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Domnesti; 

 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

 Cererea nr. 6686/25.04.2016 a Parohiei Domneştii de Jos, situată în Sos. Al. I. Cuza nr.16, com. 

Domneşti, jud. Ilfov, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar pentru: reparare alei și căi de 

acces la cimitirul din str. Crizantemelor; efectuare curățenie la cimitirul din str. Crizantemelor, com. 

Domneşti, jud. Ilfov;  

 Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinand cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 4 alin. (2) lit.c) din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Domneştii de Jos, situată în Șos. Al. I. 

Cuza nr.16, com. Domneşti, jud. Ilfov, în sumă de 87.000 lei, pentru: reparare alei și căi de acces la 

cimitirul din str. Crizantemelor, com. Domneşti, jud. Ilfov; efectuare curățenie la cimitirul din str. 

Crizantemelor, com. Domneşti, jud. Ilfov. 

 

Art. 2 – Alocarea sumei prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre se va face integral sau în tranşe în 

funcţie de disponibilităţile existente în conturile deschise pe seama comunei Domnești în anul financiar-

contabil 2016, în completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 

Art. 3 – Justificarea sprijinului financiar se va face în conformitate cu prevederile legale precum și cu 

prevederile art. 15 din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OG nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4 – Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
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                                                                                                                                      pentru legalitate 

                                                                                                                         /Secretarul Comunei Domnești 
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Nr. 82 

Adoptată în şedinţa ordinară din 29.07.2016 

Cu un nr. de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „se abține” 

Din nr. total de 12 consilieri prezenţi 

Aflaţi în exerciţiu  15 consilieri    


