
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIUL CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Anexei Ia H.C.L. nr.78/27 mai 2021 privind

repartizarea de fonduri banesti unor unitafi de cult apartinand cuItelor
reIigioase recunoscute din Romania, de pe raza Municipiului Campina,

in anul2021

Avand in vedere referatul de aprobare nr.47.393/15 noiembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.78/27 mai 2021 privind repartizarea
de fonduri bane$ti unor unitaJi de cult apartinand cultelor reIigioase recunoscute din
Romania, de pe raza Municipiului Campina, in anul 2021;

Tinand seama de:
- raportul nr.47.655/17 noiembrie 2021, promovat de Direc{ia economica din

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

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

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

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.47.656/17 noiembrie 2021;

.̂

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 apartin&nd 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 sj 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;

In 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 adoptaprezentahotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.78/27 mai
2021 privind repartizarea de fonduri bane$ti unor unitati decult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, de pe raza Municipiului Campina, in anul
2021, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta.

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

Presedinte de $edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secrotar- General,

Rat Cosmi^Gicu MbldovJ^nu Elena

Campina, 25 noiembrie 2021

Nr. 180



ANEXA
la H.C.L. nr.l80/25 noiembrie 2021

Presedinte de sedinta,
Consilier,

Rat Cosmin

UNITATILE DE CULT
beneficiare ale repartizarii fonduriIor bfinesti

Nr.
Crt.

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

8.
9.
10.
11.

Denumirea unitatii de cult

Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie"
Parohia " Inaltarea Domnului"
Parohia "Sfantul Apostol Andrei"
Parohia "Sfintii 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 BeteI (Calea Doftanei, nr.H2 B)
Parohia "Nasterea Maicii Domnului"

TOTAL

Suma (Iei)

16.250
16.250
48.750

0
32.500
19.000
3.500

10.500
0

7.000
16.250

170.000


