
     

R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

        

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”  

din satul Gaujani 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in 

vedere: 

 - referatul de aprobare  al  primarului comunei Gaujani  inregistrat la nr. 

4387/22.11.2019; 

-raportul  de specialitate al  compartimentului  inregistrat la nr 4388/22.11.2019; 

          -adresa  Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” din comuna Gaujani, satul Gaujani, 

nr 6/06.11.2019 inregistrata la  Primaria comunei Gaujani sub nr 4158/07.11.2019; 

 - raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice; 

 - raportul de avizare al comisiei economico-financiara; 

 -raportul comisiei pentu cultura si protectie sociala ; 

 -prevederile  art 19, art 20, alin (1), lit.”a”, lit. “d”, lit.”h”, lit “i” si art 22, alin (1) 

ale Legii 273/2006 privind  finantele  publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Ordonantei  Guvernului nr 82/2001(*republicată*), privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, ale Legii  nr 125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din Româniaale Hotararii Guvernului nr 

1470/2002 (*republicată*),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, 

ale Hotararii Guvernului  nr 984/2014 privind modificarea si completarea  normelor 

metodologice  privind aplicarea Ordonantei  Guvernului nr 82/2001, privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România  

- prevederile art 129 alin 2, lit d, alin 8, lit a  din Codul Administrativ  aprobat prin 

OUG nr 57/2019 

In temeiul art. 139, alin 3, lit a, art. 196, alin.1, lit.a, din Codul Administrativ  

aprobat prin OUG nr 57/2019 

H O T  Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.– Se aprobă  acordarea unui  sprijin financiar  in suma de 5000 lei, Parohiei 

“Adormirea Maicii Domnului ” din satul Gaujani, comuna Gaujani pentru repararea 

gardului   de la cimitirul din satul Gaujani 

Art. 2 – Suma prevăzută la art.1 se va suporta din  prevederile  existente  in bugetul 

de venituri şi cheltuieli al comunei Gaujani pe anul 2019 la  capitolul  67.02. , 

subcapitolul 20.01.30. 

 Art. 3. –Suma va fi virata  in baza unui contract incheiat intre  Primaria comunei 

Gaujani  si Parohia  “Adormirea Maicii Domnului , conform anexei, parte integranta din 

prezenta hotarare. 



 

 

 

Art 4. - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului- Judetul Giurgiu, in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate , Primarului comunei Gaujani, 

Compartimentului Contabilitate  din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului 

comunei Gaujani si Parohiei “Adormirea Maicii Domnului ” din satul Gaujani, pentru 

ducerea la indeplinire  

P R E Ş E D I N T E, 

        

                                                          Murga Petruta Pietronela    

 

           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            Secretarul comunei Gaujani 

               Grama Ioana Doina 

GAUJANI , 29.11.2019               
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