
                ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 PRIMĂRIA COMUNEI  PETREŞTI  

P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E 

privind modificarea HCL nr. 3/31.01.2022 privind sustinerea financiara a   Parohiei 

Petresti în anul 2022 cu suma de 10.000 lei 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- cererea preotului paroh al Parohiei Petresti, inregistrata sub nr. 6743/19.07.2022 

-  Referat de aprobare al primarului comunei Petreşti; 

-  raportul de specialitate al viceprimarului comunei Petresti 

- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti; 

 - prevederile art. 3, alin.(2) din OG 82 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

- HG 1470/2002 ,(r) 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 

- prevederile art. 4, alin(2) lit. b) si art. 5  din HG nr. 313/2006 privind modificarea 

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; 

- HCL nr. 3/31.01.2022 privind sustinerea financiara a   Parohiei Petresti în anul 2022 cu suma 

de 10.000 lei 

-prevederile art 57, alin 1, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 129, alin. (1), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul art. 196 alin.(1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

Art.1.   Se aproba modificarea art.1 din HCL nr. 3/31.01.2022 privind sustinerea financiara 

a   Parohiei Petresti în anul 2022 cu suma de 10.000 lei ,dupa cum urmeaza: 

“ Se aproba sustinerea fianciara a Parohiei Petresti in anul 2022 cu suma de 15.000 

lei” 

      Art.2  Protocolul de finantare incheiat intre Comuna Petresti si unitatea de cult 

beneficiara se va modifica corespunzator.  

      Art. 3–.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

localitatii si biroul contabilitate  din cadrul primariei comunei Petresti.  

      Art.4  Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita 

pentru exercitarea controlului de legalitate revine secretarului general al comunei Petresti 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                        AVIZAT DE LEGALITATE,  

                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                                                                          Zamfirescu Mihaela 

http://legeaz.net/legea-cultelor-489-2006/

