
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com

H O T Ă R Â R E
privind acodarea unui ajutor financiar Biesricii Sf. Cuvios Sava Cel Sfințit din comuna

Săveni, județul Ialomița

Consiliul local al comunei Săveni, județul Ialomita, examinand:
Cererea  Biesricii  Sf.  Cuvios  Sava  Cel  Sfințit,  prin  reprezentant  Preot  Toader

Georgian înregistrată sub nr. 68 prin care solicită un sprijin financiar în vederea realizării
suprastructurii și acoperisului Capelei  și documentele anexate;

Referatul  de  aprobare  la  Proiectul  de  hotărâre  nr.  37  din  data  de  14.06.2021
înregistrat sub nr. 2703 din data de 14.06.2021;

Raportul inspectorului contabil înregistrat sub nr. 2831 din data de 17.06.2021;
Avizele fevorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local Săveni:  Nr.1

- Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,
protecția  mediului  și  turism și  Nr.  2  –  Activități  social  –  cultural,  culte,  învățământ,
sănătate și familie

In conformitate cu:
Prevederile art. 3 alin. (3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând  cultelor religioase recunoscute din
Romania,

Prevederile pct. 9 din HG nr. 1265/8.12.2010 /  NM de aplicare a OG nr. 82/2001,
În  temeiul  prevederilor  art.  136  din  OUG  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul

Administrativ, propun urmatorul: 

P R O I E C T      D E     H O T A R A R E

Art.1. Se aprobă  plata din  bugetul local  al anului  2021  a sumei de 50.000  lei, cu
titlul de sprijin financiar Biesricii Sf. Cuvios Sava Cel Sfințit, pentru realizarea lucrărilor
de execuție privind aferente obiectivului ”Capelă”.

Art.2.-Spijinul  se  acordă  în  baza  următoarelor  documente,  specifice  tipului  de
activitate în care se încadrează solicitarea, respectiv:
a) cerere-tip;
b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind
taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;
c) copie  de  pe  autorizaţia  de  construire  pentru  reparaţii  capitale  şi  construcţii  noi,
eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la
Secretariatul de Stat pentru Culte;
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i) copia certificatului de înregistrare fiscală;
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin
care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
m) declaraţie  pe  propria  răspundere  a  solicitantului  că  va  folosi  sprijinul  financiar
solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-
tip;
o) fotografii  ce  atestă  stadiul  existent  al  obiectivului  ce impune executarea  de lucrări
pentru care se solicită sprijin financiar.

      Art.  3.- Prezenta  hotărâre,  adoptată  cu respectarea art.  136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii,
Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA

L.S._________________________
    Contrasemnează,

               Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 30.06.2021
Nr. 49.  
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