
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIUL CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind repartizarea de sume băneşti unor unităţi de cult religios 

din Municipiul Câmpina, în anul 2020 
 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.6.916/17 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina si al d-lor Bondoc 
Viorel – Gheorghe și Cercel Lucian Adrian – consilieri locali, prin care propun 
repartizarea de sume băneşti unor unităţi de cult religios din Municipiul Câmpina, în 
anul 2020; 
 Ținând seama de: 

- raportul nr.7.335/20 martie 2020, promovat de Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi 
turism din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.338/20 martie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, modificată și completată; 

- art.4, alin.(2), art.5, art.14 și art.15 din Normele 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, republicată, aprobate prin H.G. nr.1.470/2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 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, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ;  

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. - Aprobă repartizarea de fonduri băneşti unor unităţi de cult religios 
din Municipiul Câmpina, în sumă totală de 150.000 lei, necesare pentru construcţii, 
reparaţii, pictură bisericească şi finalizarea lucrărilor începute la lăcaşurile de cult, 
în anul 2020, după cum urmează: 



- Parohia „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”                        - 20.800 lei; 
- Parohia ”Înălțarea Domnului”     - 26.100 lei; 
- Parohia „Sf. Apostol Andrei”      - 13.100 lei, 
- Parohia „Sf.Treime”       - 13.100 lei; 
- Parohia „Sf.Voievozi”       - 13.100 lei; 
- Capela „Sf.Pantelimon”, Spitalul Municipal Câmpina  -   5.000 lei; 
- Parohia „Naşterea Maicii Domnului”   - 26.100 lei; 
- Parohia Romano – Catolică  „Sf. Anton de Padova”  - 11.700 lei; 
- Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Comunitatea Câmpina – 

Sălaj, nr.1)  -   3.500 lei; 
- Biserica Penticostală „Emanuel” (str.24 Ianuarie, nr.2 A)  - 3.500 lei; 
- Biserica Penticostală Betel (Calea Doftanei, nr.112 B)   - 3.500 lei; 
- Biserica Creștin Baptistă Maranata (Str.George Coșbuc, nr.20) – 3.500 lei; 
- Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea  (Str.Petru Rareș) – 3.500 lei; 
- Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea  (Str.Mărășești) – 3.500 lei. 

 Art.2.(1) - Sprijinul financiar stabilit prin prezenta se acordă în baza 
următoarelor documente: 
 a) cerere - tip; 
 b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit 
reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs 
şi vizat de diriginţii de şantier; 
 c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural 
naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în 
domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind 
restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul 
cultural naţional; 
 e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii 
Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru 
pictură bisericească; 
 f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul 
acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; 
 g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar 
va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează 
solicitarea; 
 h) copia certificatului de înregistrare fiscală; 
 i) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu 
originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante; 
 j) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau 
medicale, după caz; 
 k) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul 
financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia 
ataşată cererii-tip; 
 l) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară 
activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin 
financiar; 



 m) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de 
lucrări pentru care se solicită sprijin financiar. 
       (2) - Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de 
maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi 
propuse 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 efectuarea 
lucrărilor de construire, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico – economice 
potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării, conservării şi 
întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând lăcaşurilor de cult. 
  (2) – Solicitarea și justificarea sumelor repartizate se vor face în baza 
documentelor justificative stabilite conform art.15 din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001.  
 Art.4. – Alocarea sumelor se va face eşalonat în limita prevederilor, 
trimestrial, până la sfârşitul anului 2020. 
 Art.5. – Beneficiarii au obligația de a depune documentele justificative până 
la data de 30 nov.2020, în caz contrar în anul următor nu le vor mai fi alocate sume.  
 Art.6. – Beneficiarii au obligaţia de a face referire explicită prin afişarea pe 
panouri, bannere, la locul de execuţie al lucrărilor a următoarei expresii: „Proiect 
realizat cu sprijinul Consiliului local al Municipiului Câmpina în cuantum 
de_____lei”. 
 Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcției juridice; 
- Serviciului administrarea domeniului public și privat; 
- Parohiilor şi bisericilor menţionate în H.C.L. 

 
 

 

 Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează, 
        Consilier,           Secretar General,             

                                                                                            jr.Moldoveanu Elena 
 

 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020 

Nr. ____              
 
 
 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
PRIMAR/CONSILIERI 
Nr.6.916/17 martie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea de sume băneşti 

 unor unităţi de cult religios din Municipiul Câmpina, în anul 2020 
 
 Subsemnații: ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, 
Bondoc Viorel - Gheorghe si Cercel Lucian Adrian - consilieri locali, în 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ și art.6, alin.(3) și art.30 alin.(1), lit.”c” din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată și completată, supunem analizei și aprobării 
Consiliului local proiectul de hotărâre privind repartizarea de sume băneşti 
unor unităţi de cult religios din Municipiul Câmpina, în anul 2020. 

Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a adoptării bugetului 
local al Municipiului Câmpina pentru anul 2020 și alocării sumei de 150.000 lei 
pentru cultele religioase și a faptului că reprezentanţii cultelor religioase au solicitat 
sume băneşti pentru construcţii, reparaţii, pictură bisericească şi finalizarea 
lucrărilor începute la lăcaşurile de cult. Bisericile ortodoxe au hotărȃt, prin proces 
verbal, distribuirea sumelor băneşti. 

Alocarea sumelor se face în temeiul Ordonanței nr.82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, precum și a Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor acesteia. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, republicată, modificată și completată; 

- prevederile art.4, alin.(2), art.5, art.14 și art.15 din Normele 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, republicată, aprobate prin H.G. nr.1.470/2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”a” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

 
CONSILIERI, 

Bondoc Viorel – Gheorghe 
Cercel Lucian - Adrian 

 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.338/20 martie 2020 

 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat care are la bază referatul de aprobare nr.6.916/17 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina și 
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe și dl.Cercel Lucian Adrian - consilieri locali; 
  Având în vedere raportul nr.7.335/20 martie 2020, promovat de Direcţia 
economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind repartizarea de sume băneşti unor unităţi de cult religios 
din Municipiul Câmpina, în anul 2020, motivat de prevederile: 

- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, modificată și completată; 

- art.4, alin.(2), art.5, art.14 și art.15 din Normele 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, republicată, aprobate prin H.G. nr.1.470/2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 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, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(8), lit.”a” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
edit.B.L.          
 


	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


