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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 
privind aprobarea alocării prin transfer a sumei de 160.000 lei din bugetul local al anului 2013 pentru 

finalizarea investiţiei „Capela mortuară Comuna Domneşti” din cadrul  
Parohiei Domneştii de Jos – Biserica Izvorul Tămăduirii 

 
 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru, astăzi 29.08.2013 
 
Având în vedere: 

• Cererea de sprijin financiar nr.10880/27.08.2013 întocmită de Pr.Anghel Nicolae, reprezentantul 
Parohiei Domneştii de Jos - Biserica Izvorul Tămăduirii din comuna Domneşti, prin care se solicită 
alocarea unor sume din bugetul local pentru finalizarea investiţiei „Capela mortuară Comuna 
Domneşti”; 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, privind 
cuprinderea sumei de 160.000 lei în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2013 pentru finalizarea 
investiţiei „Capela mortuară Comuna Domneşti”; 

• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnesti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art.3 alin.(2) din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile art.4 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobate prin HG nr.1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art.26 alin.(10) detaliate la cap.I pct.9 lit.c) din Anexa nr.2 din Legea nr.273/2010 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.19 lit.c), alin.(7) lit.a) şi art.45 

alin.(1), alin.(2) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1  Se aprobă alocarea prin transfer a sumei de 160.000 lei, din bugetul local al comunei 
Domneşti pe anul 2013, către Parohia Domneştii de Jos - Biserica Izvorul Tămăduirii din comuna Domneşti, 
pentru finalizarea investiţiei „Capela mortuară Comuna Domneşti”. 

 
Art.2  Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
 

Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                                    
Avizat pentru legalitate 
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                                                                                                                                              Zanfir Maria 

 


