
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIUL CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modiflcarea si completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020

privind repartizarea de sume banesti unor unita(i de cult religios
din Municipiul Campina, in anul 2020,

modificata si completata prin H.C.L. nr. 134/17 septembrie 2020

Avand in vedere referatul de aprobare nr.27.947/3 decembrie 2020 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020 privind
repartizarea de sume bane$ti unor unita$i de cult religios din Municipiul Campina, in
anul 2020, modificata si completata prin H.C.L. nr. 134/17 septembrie 2020;

Tinand seama de:
- raportul nr.27.948/3 decembrie 2020, promovat de DirecJia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman$e, programe fman^are europeana,
administrarea domeniului public si privat sJ agricultura;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte $i tineret, sport si
turism din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.27.949/3 decembrie 2020;

A.

In conformitate cu prevederile:
- art.3, alin.(3) din OrdonanJa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor

forme de sprijin fmanciar pentru unita^ile de cult apar|inand cultelor religioase
recunoscute din Romania, republicata, modificata si completata;

- art.4, alin.(2), art.5, art.l4 si art.l5 din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin fmanciar pentru unita^ile de cult aparJinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, republicata, aprobate prin H.G. nr.l.470/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(8), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie
2020 privind repartizarea de sume bane$ti unor unita^i de cult religios din
Municipiul Campina, in anul 2020, modificata si completata prin H.C.L. nr. 134/
17 septembrie 2020, care va avea urmatorul continut:

"Art.l. - Aproba repartizarea de fonduri bane$ti unor unitaJi de cult
religios din Municipiul Campina, in suma totala de 150.000 lei, necesare pentru
construcJii, repara^ii, pictura bisericeasca $i fmalizarea lucrarilor incepute la
laca$urile de cult, in anul 2020, dupa cum urmeaza:

- Parohia ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie" - 20.800 lei;
- Parohia "Inaltarea Domnului" - 44.200 lei;
- Parohia ,,Sf. Apostol Andrei" - 0 lei,
- Parohia ,,Sf.Treime" - 0 lei;
- Parohia ,,Sf.Voievozi" - 13.100 lei;
- Capela ,,Sf.Pantelimon", Spitalul Municipal Campina - 0 lei;
- Parohia ,,Na$terea Maicii Domnului" - 39.200 lei;
- Parohia Romano - Catolica ,,Sf. Anton de Padova" - 11.700 lei;
- Biserica Cre$tina Adventista de ziua a 7-a (Comunitatea Campina -

Salaj,nr.l) - 3.5001ei;
- Biserica Penticostala ,,Emanuel" (str.24 Ianuarie, nr.2 A) - 3.500 lei;
- Biserica Penticostala Betel (Calea Doftanei, nr.ll2 B) - 3.500 lei;
- Biserica Crestin Baptista Maranata (Str.George Cosbuc, nr.20) - 3.500 lei;
- Biserica Adventista de Ziua a Saptea (Str.Petru Rares) - 3.500 lei;
- Biserica Adventista de Ziua a Saptea (Str.Marasesti) - 3.500 lei".
Art.II. - Beneficiarul are obligatia de a depune documentele justificative

pana la data de 23 dec.2020, in caz contrar in anul urmator nu i se vor mai aloca
sume.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- DirecJiei investi^ii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Parohiilor $i bisericilor men|ionate in H.C.L.

Pre$edinte de sedin^a, Contrasemneaza,
Consilier, / Secr6tarGeneral,

Cretu Valentifa/Mih,^__- MoldL>^anu Elena

Campina, 3 decembrie 2020

Nr. 161


