
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIIJL LOCAL AL COMTINEI LIVEZI

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxd " SFANTUL
GHEORGHE " Livezi din comuna Livezi, sat l-ivezi, judelul Bacdu, in sumd de 200 000

lei

Consiliul Local al comunei Livezi , judelul Bacau , intrunit in sedinta ordinar[ din data de

2s.0r.2021 ;

Avand in vedere:
- Referatul de aprobarc al Primarului comunei Livezi nr. 330 din 19.01.2021 ,

- Raportul compartimentului de specialitate Buget , contabilitate , venituri inregistrat cu

nr.329 din 19.01.2021 , precum si avizul comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului l-ocal Livezi ;

-Ordonan{a Guvernului w.82130.08.2001 privinci stabilirea utlor lbrme de sprijin financiar
pentrri unitaliie de cult apafiindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia art. 3 al (.2),

-HG 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013.

-In baza cerel'ii nr .4 I 11.12.2020 , clepuse de catre Pr. Paroh lonatan Purcaru ,

Intemeiul art. 129 , alin.(4) lit."a" si art 196 , alin.(l) lit."a" din Ordonantade Urgenta
nr. 57 12019- privind Codul administrativ:

Propunem Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau ,adoptarea
urmatorului Proiect de Hotarare :

Art 1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxd
" SFANTUL GHEORGHE " Livezi din comuna Livezi , sat Livezi, judelul Bacdu , in

sumd de 200 000 lei

Art 2. Prezenta hotarare se comunic a catre Institutia Prefectului , judetului Bacau

Primarului comunei Livezi qi se aduce la cunoEtinld publicd .

Initiatorul Proiectului de Hotarare este Primarul comunei Livezi. d-nul SORIN
ICHIM.
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UAT COMUNA LIVEZI

JUDETUL BACAU
,"" ,:)

NR JJ.C /,/S,Cl ey'M

REFERAT DE APROBARE

rnbaza cererii nr .4 I 11.12.2020, depuse de catre pr. paroh
Ionatan Purcaru , pentru acordarea sprijinului financiar conform :

ORDONIANTA nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitStrile de cult apfitndnd cultelor religioase
recunoscute din Rom dnia art. 3 al (2)

"(2) De Ia bugetele locale se pot aloca fonduri pentru comple tareafondurilor
proprii, necesare pentru ?ntre{inerea gi funcfion ui"uunitafil;r de cult frrd,venituri
sau cu venituri reduse, pentru construirea qi repar area ldcagurilor de cult gi pentru
conservatea gi intrefinerea bunurilor de patrimoniu aparfinand cultelor, pi.cum qi
pentru activitdgile de asistenfd sociald susfinute de acestea."

si a HG 147012002 privind aprobareaNormelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82l2OO t privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult upuiin^d cultelor
religioase recunoscute din Rom ania, republic are 2013. Hot ararea 147012002
republic ata 2013

Art. I
Prezentele norme metodologice se aplica tuturor cultelor religioase recunoscute din
Romania, potrivit legii, care beneficiaza,la cerere, de sprijin financiar, in limita
prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8212001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 12512002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare ordonanta

Capitolul II - Acordarea spnjinului financiar sub forma de contributii
Art. 3

e) completarea fondurilor proprii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de



/

cult cu venituri mici sau fara venituri;
f) amen ajarca si intretinerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit
reglementarilor in vigoare, precum si repararea lacasurilor de cult care apartin
cultelor religioase din Romania;

(2) Sprijinul financiar pentru intretinerea si function areaunitatilor de cult cu
venituri mici sau fara venituri se poate acordapentru urmatoarele lucrari si servicii:
intretinere, procurarea de materiale, prestari de servicii cu caracter functional,
procurarea si intretinerea obiectelor de inventar.
Art. 4
(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucuresti si ale judetelor se pot aloca sume pentru complet area
fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:
a) intretinerii si functionarii unitatilor de cult faruvenituri sau cu venituri mici;
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivii
reglementarilor in vigoare, precum si reparurii lacasurilor de cult;

Art. 5

Alocarea sumelor prevazute la art.4 se realizeazaprinhotarare a consiliilor locale
judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucures ti, lasolicitarea
unitatii centrale de cult, formulata pe bazacereriloiprimite de la unitatile locale de
cult, care contin documentele prevazute la art.14 alin. (1).

capitolul IV - Justifiearea sprijinului financrar
Art. 15

(1) La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financ iar acordat
potrivit art.3 din ordonanta se vor avea in vedere urmatoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin
aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului finan ciar;
b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau
servicii, altele decat cele pentru eare a fost acordat sprijinul financiar, carenu sunt
cuprinse in devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului ftnanciar;
c) documentele justificative trebuie sa fie vizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se
admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plat4 chitante,
bonuri de casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz;
e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele:
scopul platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul si g) actele justificative
vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin eare se face
dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta cont abilaa unitatii
de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
k) pentru sprijinul finansiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile
lucrarilot ptevazute la art.3 din ordonanta, solicitantul va depune alaturi de
documentele justificative si un raport de justificare a uttlizarii sprijinului primit.
(2) Nu se admitlajustificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar



sau emise in anii precedenti acordarii sprijinului finan ciar, chiar dacaacestea au
fost platite dupa primirea acestuia.
{rt. 17

Modul de respectate a destinatiei fondurilor alocate, precum si justificarea utili zarii
acestora de catre unitatea centrala de cult care ,"pr"rinta cultul"sau, dupa caz, de
catte unitatea de cult beneficiaru a sprijinului financiar alocat, care se fu.. pebaza
documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitxepotrivitiegii.

Daca se vor indeplini conditiile din ordonata si hotar areaguvernului
sprijinul pentru Parohia Liveziv-a fi de 200 000tei, suma pentru care se cete
aprobarea Consiliului Local.

ORDONATOR DE CREDITE

ICHIM SORIN



UAT COMUNA LIVEZI

JUDETUL BACAU

NR 329 I 19.41.2021

RAPORTUL

COMPARIMENTULUI DE SPECIALITATE

Inbaza cererii nr .4 I 11.12.2020, depuse de catre Pr. Paroh
Ionatan Purcaru , pentru acordarea sprijinului financiar conform :

ORDONANTA nr.82 din 30 august2001 privind stabilirea unor forme de

sprljin financrar pentru unitSfile de cult apafiindnd cultelor religioase
recunoscute din Rom dnta art. 3 aI (2)

"(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor
proprii, necesare pentru intrefinerea qi funclionarea unitdlilor de cult fi.ard venituri
sau cu venituri reduse, pentru construirea qi repararea ldcaqurilor de cult qi pentru
conservarea qi intrefinerea bunurilor de patrimoniu apa(indnd cultelor, precum gi

pentru actlitd[ile de asisten{[ sociald susfinute de acestea."

si a HG 147012002 prlrnd aprobareaNormelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 147012002
republic ata 2013

Art. I
Prezentele norme metodologice se aplica tuturor cultelor religioase recunoscute din



I

cult cu venituri mici sau fara venituri;
f) amen ajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit
reglementarilor in vigoare, precum si repararea lacasurilor de cult care apartin
cultelor religioase din Romania;

(2) Sprijinul financiar pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult cu
venituri mici sau fara venituri se poate acorda pentru urmatoarele lucrari si servicii:
intretinere, procurarea de materiale, prestari de servicii cu caracter functional,
procurarea si intretinerea obiectelor de inventar.
Art. 4
(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucuresti si ale judetelor se pot aloca sume pentru completarea
fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:
a) intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit
reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;

Art. 5

Alocarea sumelor prevazute la art.4 se realizeaza prin hotarare a consiliilor locale
judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti,la solicitarea
unitatii centrale de cult, formulata pe baza cererilor primite de la unitatile locale de
cult, care contin documentele prevazute la art. 14 alin. (1).

Capitolul IV - Justificarea sprijinului financiar
Art. 15

(1) La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat
potrivit art.3 din ordonanta se vor avea in vedere urmatoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin
aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitli de materiale sau
servicii, altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt
cuprinse rn devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie sa fie vizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se
admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante,
bonuri de casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz;
e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele:
scopul platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul si g) actele justificative
vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face
dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta contabila a unitatii
de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
k) pentru sprljinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile
lucrarilor prevazute la art. 3 din ordonanta, solicitantul va depune alaturi de
documentele justificative si un raport de justificare autllizarli sprijinului primit.
(2) Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar



/

sau emise in anii precedenti acordarii sprljinului financiar, chiar daca acestea au

fost platite dupa primirea acestuia.
Art. 17

Modul de respectare a destinatiei fondurilor alocate, precum si justificareautilizarii
acestora de catre unitatea centrala de cult care reprezinta cultul sau, dupa caz, de
catre unitatea de cult beneficiara a sprijinului financiar alocat, care se face pebaza
documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

Daca se vor indeplini conditiile din ordonata si hotararea guvernului
sprijinul pentru Parohia Livezi v-a fi de 200 000lei, suma pentru care se cere
aprobarea Consiliului Local.

Intocmit ,

Contabil

Calin Elisabeta
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