
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.52/15.07.2021 
COMUNA CORNEŞTI 
      P R I M A R 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru  Biserica Creștină 
Evanghelică din satul Frasinu  comuna Cornești 

 
         PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDETUL DÂMBOVIŢA. 
 Având în vedere : 
- prevederile art.15 alin.(2) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției României  
nr.429/2003;     
- prevederile art.3, art.4 din Legea nr.199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  
- prevederile art.7 alin.2, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările 
si completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.ee , art.88, art.95 alin.(2), art.96, art.105 alin.(1),  
art.129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”d” coroborat  cu alin. (8) lit.„a ”, art. 140 alin. (1),  art.197 alin.1-
2,alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1), art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e”  din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;            
- prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.4 alin.(2), art.5, art.14 şi art.15 din  Hotărâraea Guvernului nr. 1.470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/2001 privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru  unităţile de cult apartinând 
cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa nr.77/17.06.2021 a Biserici Evanghelice Române –Cultul Creștin înregistrată cu nr. 
7839/22.06.2021 prin care solicită sprijin financiar în suma de 8000 lei necesar achiziționări unor  
aparate de aer condiționat pentru lăcașul de cult al Bisericii Creștine Evanghelice din satul 
Frasinu  comuna Cornești ; 
       În temeiul art.136 alin.(1)-(2), art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196 alin.(1)  
lit.”a” Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, 

SE PROPUNE : 
 

        Art. 1. – Acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar în suma de ……….lei pentru   
Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  comuna Cornești necesară  achiziționări unor 
aparate de aer condiționat pentru lăcașul de cult. 
         Art.2.(l)- Pentru obţinerea sprijinului financiar prevăzut la art.1 se vor depune documentele 
prevăzute la art.14 alin.(1) din HG.nr. 1.470/2002  . 



      
                  (2)- Documentaţia incompletă va putea fi completate în termen de maximum 30 de 
zile de la data depunerii cererii, în caz contrar, aceasta nu va fi propusă pentru alocarea 
fondurilor solicitate. 
                  (3)- Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în 
termenul prevăzut la alin.(2), unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui 
sprijin financiar numai în anul calendaristic următor. 
         Art.3.-(1) Decontarea sumelor se va face exclusiv pentru lucrările solicitate conform 
cererilor. 
                    (2) Solicitarea şi justificarea sumelor repartizate se vor face în baza documentelor 
justificative stabilite de art.15 din HG.nr. 1.470/2002. 
         Art.4.- Alocarea sumei se va face până la sfârşitul anului 2021. 
         Art.5.-(1) Beneficiarul are obligaţia de a depune documentele justificative în termen de 180 
de zile de la data aprobării ,în caz contrar în anul următor nu le vor mai fi alocate sume. 
                    (2) Unitatea de cult va justifica sprijinul financiar conform termenului  precizat la 
alin. (1) altfel este  obligată să restituie sumele rămase nejustificate in maximum 30 de zile de la 
expirarea termenului de justificare. 
         Art.6.- Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 
aparatul de  specialitate al primarului.  

   Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Instituţiei  
Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, Compartimentului financiar 
contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Cornești www.comunacornesti.ro. 

 

 
         INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE          
     Radu STANCU                                              SECRETARULGENERALAL  COMUNEI,  

Gheorghiţa STAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORNEŞTI 15.07.2021 
 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi pentru, 
voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 



       
 Nr. 8956/15.07.2021 
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
COMUNA  CORNEŞTI  
      P R I M A R 
 
 
 
 
 
                                                       REFERAT DE APROBARE  
  

La proiectul   de   hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru  
Biserica Creștină Evanghelică din satul Frasinu  comuna Cornești 

 
 
 

       Având în vedere temeiurile juridice : 
       - prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001privind stabilirea unor  
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania,republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.4, alin.(2), art.5, art.14 şi art.15  HG.nr. 1.470/2002 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 România ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
- adresa nr.77/17.06.2021 a Bisericii Evanghelice Române –Cultul Creștin înregistrată cu nr. 
7839/22.06.2021 prin care solicită sprijin financiar în suma de 8000 lei necesar achiziționări unor  
aparate de aer condiționat pentru lăcașul de cult al Bisericii Creștine Evanghelice din satul 
Frasinu  comuna Cornești . 
      Fiind o biserică mică fără prea multe venituri a determinat initierea proiectul de hotărâre 
menționat, pe care îl consider legal ,necesar și oportun. 
 
 

 
PRIMAR, 

 
 

 Radu STANCU 
 


