
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale 

unităţilor de cult în anul 2021 
  Având în vedere și analizând : 
 - art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - art.4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Cererea Parohiei Izvoru, sat Izvoru , înregistrată sub nr.1852/09.03.2021; 
 - Cererea Parohiei Proviţa de Sus, sat Provița de Sus, înregistrată sub nr.1947/11.03.2021; 
 - Cererea Bisericii Adventistă de Ziua a Şaptea  , înregistrată sub nr.2689/15.04.2021 
 - Raportul de specialitate nr.2725/16.04.2021 întocmit de Secretar General al UAT; 
 - Referatul de aprobare nr.2726/16.04.2021 al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator 
,  privind proiectul de buget local pentru anul 2021  
 - Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

          - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 
 - Avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus    
 
   În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (8) lit a) coroborate cu prevederile  art.139 alin.(1) 
și (3) lit. a) și ale art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art.199 și 243 alin. (1) lit. a) din  
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                  
 

Consiliul  Local  al  comunei  Provița de Sus  adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1  Se aprobă repartizarea sumei de 80.000 lei , fonduri din bugetul local pe anul 2021, unităţilor de cult 
din comuna Proviţa de Sus , după cum urmează: 

a) suma de  40.000 lei Parohiei Izvoru ,sat Izvorul , comuna Provița de Sus ; 
b) suma de  30.000  lei către Parohia Provița de Sus, sat Proviţa de Sus, comuna Provița de Sus ;  
c) suma de  10.000 lei către  Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea  .  

Art.2 Alocarea sumelor se va efectua eşalonat în limita prevederilor bugetare iar documentele justificative 
privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Compartimentul Taxe și Impozite Financiar Contabil 
din cadrul Primăriei comunei Proviţa de Sus  până la data de 31 decembrie 2021, cel mai târziu. 
Art.3  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe site-ul 
instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate  
     Președinte de ședință                                                                               Contrasemnez  pentru legalitate,                           
      Irimioiu Marius Ion                                                                                          Secretar General al UAT, 
                                                                                                                                     Jr. Goagă  Gabriel     
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