
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind repartizarea de fonduri banesti unor unitati de

apartinand cultelor reIigioase recunoscute din Romania,
de pe raza Municipiului Campina, in anul 2021

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.20.624/18 mai 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
repartizarea de fonduri banesti unor unitati de cult apartinand cultelor reIigioase
recunoscute din Romania, de pe raza Municipiului Campina, in anul 2021;

Tinand seama de:
- raportul nr.20.837/19 mai 2021, promovat de Directia economica din cadrul

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

Campina, respectiv Comisia buget, fman{e, programe finan{are europeana,
administrarea domeniului public $i privat si agricultura;

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.20.838/19mai2021;

In conformitate cu prevederile:
- art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin

fmanciar pentru unitatile de cult apartinand cultelor reIigioase recunoscute din
Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.4, alin.(2), art.5, art.l4, art.l5 si art.l6 din Normele Metodologice din
12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin fmanciar pentru unitatile de cult apartinand cultelor reIigioase
recunoscute din Romania, republicata, aprobate prin H.G. nr.l.470/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor,
republicata;

- Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

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

- 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,



ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotapare.

Art.l. - Se aproba, pentru anul 2021, repartizarea de fonc^,|ib^nes^^or^ ;;
unitati de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Ro
Municipiului Campina, in suma totala de 170.000 lei, pentru co
pictura bisericeasca si fmalizarea lucrarilor incepute la lacasurile de
ANEXEI care face parte integranta din prezenta.

Art.2.(l) - Sprijinul fmanciar stabilit prin prezenta se acorda pe baza
urmatoarelor documente:

a) cerere-tip;
b) devizul de lucrari pentru constructii si reparatii, intocmit potrivit

reglementarilor in vigoare, pentru lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs si
vizat de dirigintii de santier;

c) copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

d) in cazul monumentelor istorice $i al bunurilor din patrimoniul cultural
naJional, se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institu|iile specializate in
domeniul patrimoniului cultural na{ional, potrivit legisla^iei in vigoare privind
restaurarea si conservarea monumentelor istorice sj a bunurilor din patrimoniul
cultural naponal;

e) in cazul lucrarilor de pictura a laca$urilor de cult apar|inand Bisericii
Ortodoxe Romane, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru
pictura bisericeasca;

f) in cazul solicitarilor privind asisten^a sociala, se va depune proiectul ac|iunii
respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesita^i ale unita^ilor de cult, cererea de sprijin fmanciar va
fi insoJita de documente specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea;

h) copia certificatului de inregistrare fiscala;
i) adeverin^a certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu

originalul, prin care este precizat codul IBAN al unita^ii de cult solicitante;
j) documente care sa ateste dreptul de a desfa$ura activita|i sociale sau

medicale, dupa caz;
k) declara^ie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul

fmanciar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mem;ionate in documentatia
ata^ata cererii-tip;

1) acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desflsoara
activita|i sociale, medicale $i de inva^amant teologic pentru care se solicita sprijin
fmanciar;

m) fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de
lucrari pentru care se solicita sprijin fmanciar.

(2) - Documentapile incomplete vor putea fi completate in termen de
maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; in caz contrar, fondurile repartizate
nu vor fi acordate.

(3) - Pentru lucrarile propuse in devizul ce insoteste documentatia
necompletata in termenul prevazut la alin. (2), unitatea de cult va putea depune o noua
cerere de alocare a unui sprijin fmanciar numai in anul calendaristic urmator.



Art.3. (1) - Decontarea sumelor se va face exclusiv pentru efectuarea lucrarilor
de construire, in conditiile aprobarii documentatiei tehnico-economice potrivit
reglementarilor legale in vigoare, precum si repararii, conservarii si intretinerii
bunurilor de patrimoniu apartinand lacasurilor de cult.

(2) - Justificarea fondurilor banesti se va face in baza documentelor
justificative si in conditiile stabilite conform art.l5 din Normele Metodologice din
12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001.

(3) - Beneficiarii au obligatia de a depune documentele justificative pana
cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2021, in caz contrar, in anul urmator nu vor mai
fi alocate sume.

Art.4. - Alocarea sumelor se va face esalonat in limita prevederilor, trimestrial,
pana la sfarsitul anului 2021.

Art.5. - Beneficiarii au obligatia de a face referire explicita prin afisarea pe
panouri, bannere, la locul de executie al lucrarilor a urmatoarei expresii: " Proiect
realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Campina in cuantum de

Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei investitii;
- Directiei juridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Unitatilor de cult mentionate in Anexa la prezenta H.C.L.

Presedinte de sedinJa, Contrasemneaza,
Consilier, Secre^aVGeneral,

>A ' '- ^ ' A
Gheorghe^Woxana-Elena ''^ 1. Mold6veanu Elena

Campina, 27 mai 2021
Nr.78



ANEXA
la H.C.L. nr.78/27 mai 2021

Presedinte de sedinta,
ConsiIier,

Gheorghe^oxana-Elena

UNITATILE DE CULT
beneflciare ale repartizarii fonduriIor banesti

Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Denumirea unitatii de cult

Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie"
Parohia " Inaltarea Domnului"
Parohia "Sfantul Apostol Andrei"
Parohia "Sfmtii Voievozi"
Parohia "Sfantul Nicolae"
Parohia romano-catolica "Sfantul Anton de Padova"
Biserica Crestina Baptista Maranata (str.George Cosbuc,
nr.20)
Biserica Adventista de Ziua a Saptea ( str.Salaj)
Biserica Penticostala ,,Emanuel" (str.24 Ianuarie, nr.2 A)
Biserica Penticostala Betel (Calea Doftanei, nr.l 12 B)

TOTAL

Suma (lei)

16.250
16.250
48.750
16.250
32.500
19.000
3.500

10.500
3.500
3.500

170.000


