
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 75 /6.12.2022
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI SUME DE BANI 
PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE 

PAROHIEI ORTODOXE ROMANE TARNAVA DE CRIS, FILIA LIVADA

           Consiliul local al comunei Tomesti judeţul Hunedoara ;
           Tinând seama de cererea  Parohiei Ortodoxe Romane Tarnava de Cris, Filia Livada inregistrata la
sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1174 din 6.12.2022 prin care dl. Ilea Bogdan, preot al Parohiei
Ortodoxe Romane Tarnava de Cris  solicita alocarea unei sume de bani pentru plata materialelor achizitionate
pentru constructia terasei  de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris, Filia Livada
            Luand in considerare referatul de aprobare nr. 3/79 din 6.12.2022  prezentat de primarul comunei
Tomesti  la proiectul de hotarare privind  alocarea unei sume de bani pentru plata materialelor achizitionate
pentru constructia terasei  de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris, Filia Livada;                      
           Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002,
privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; precum si art.4 alin.(2) din Hotărârea de
Guvern  nr.1470/2002,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  O.G.
nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
            In baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
            Având în vedere prevederile art. 129, alin.(2), lit.”d”, alin.8, lit “a” si art. 196 alin.1 lit.”a”  din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica : 

H O T A R A S T E

            Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 6.817 lei prin transfer din bugetul local pe anul 2022 Parohiei
Ortodoxe Romane Tarnava de Cris, Filia Livada,  pentru plata materialelor necesare la constructia terasei.
            Art.2.  Documentele  justificative  privind  decontarea  sumelor  alocate  vor  fi  transmise  la
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei comunei Tomesti   până la data de 31
decembrie 2022, cel mai târziu. 
             Art.3.  Suma aprobata prin prezenta hotarare va fi alocata de la bugetul local al comunei Tomesti,
cap. 5102  – Autoritati executive,  articolul 20 30 30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii .
             Art.4.   Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
             Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Tomesti ,
- Compartimentului contabilitate si resurse umane  din cadrul Primariei Tomesti .
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara .
- Parohiei Ortodoxe Romane Tarnava de Cris , filia Livada.
  
    

              INITIATOR                                                                      AVIZAT 
     Vasiu Adrian-Viorel                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                     Giurgiu Sanda
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Nr. 3/79 din  6.12.2022
REFERAT DE APROBARE

LA PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII 
UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI

ORTODOXE ROMANE TARNAVA DE CRIS, FILIA LIVADA

             Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002,
privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri
pentru  completarea  fondurilor  proprii  necesare  pentru  intretinerea  si  functionarea  unitatilor  de  cult  fara
venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si
intretinerea  bunurilor  apartinand cultelor  si  care fac parte  din patrimoniul  cultural  national  mobil,  pentru
amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative
ale  eparhiilor  sau ale  centrelor  de cult,  a  sediilor  unitatilor  de invatamant  teologic  proprietate  a  cultelor
recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta
sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute
de acestea.”
               Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Tarnava de Cris, filia Livada cu hramul  „Cuvioasa 
Paraschieva” a fost construită în anul 1925 . Tinand cont ca in satul Livada, populatia ridica parastase si nu au
unde sa stea, s-a impus constructia unei terase unde oamenii pot sa stea . 
              Valoarea lucrarilor necesare pentru construirea terasei  este in jur de 6.817 lei.  .
              Tinând seama de cererea  Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot inregistrata la sediul
Primariei comunei Tomesti sub nr. 1174 din 6.12.2022 prin care dl. Ilia Bogdan, preot al Parohiei Ortodoxe
Romane  Tarnava   solicita  alocarea  unei  sume  de  bani  pentru  plata  materialelor  achizitionate  pentru
constructia  terasei   de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris,  Filia Livada , PROPUN adoptarea
HOTARARII PRIVIND alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale PAROHIEI
ortodoxe Romane Tarnava de Cris,  FILIA Livada ,  respectiv  6.817 lei  necesari  pentru plata  materialelor
achizitionate pentru constructia terasei  de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris, Filia Livada. 

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Ierarh_Nicolae
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Nr. 4/79  din 6.12.2022 
RAPORT

AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCARII 

UNEI SUME DE BANI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE PAROHIEI
ORTODOXE ROMANE TARNAVA DE CRIS, FILIA LIVADA

             Analizand art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 125/2002,
privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare” de la bugetele locale se pot aloca fonduri
pentru  completarea  fondurilor  proprii  necesare  pentru  intretinerea  si  functionarea  unitatilor  de  cult  fara
venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si
intretinerea  bunurilor  apartinand cultelor  si  care fac parte  din patrimoniul  cultural  national  mobil,  pentru
amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative
ale  eparhiilor  sau ale  centrelor  de cult,  a  sediilor  unitatilor  de invatamant  teologic  proprietate  a  cultelor
recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta
sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute
de acestea.”
               Cladirea Bisericii Ortodoxe Romane Tarnava de Cris, filia Livada cu hramul  „Cuvioasa 
Paraschieva” a fost construită în anul 1925 . Tinand cont ca in satul Livada, populatia ridica parastase si nu au
unde sa stea, s-a impus constructia unei terase unde oamenii pot sa stea . 
              Valoarea lucrarilor necesare pentru construirea terasei  este in jur de 6.817 lei.  .
              Tinând seama de cererea  Parohiei Ortodoxe Romane Obarsa, Filia Dobrot inregistrata la sediul
Primariei comunei Tomesti sub nr. 1174 din 6.12.2022 prin care dl. Ilia Bogdan, preot al Parohiei Ortodoxe
Romane  Tarnava   solicita  alocarea  unei  sume  de  bani  pentru  plata  materialelor  achizitionate  pentru
constructia  terasei   de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris,  Filia Livada , PROPUN adoptarea
HOTARARII PRIVIND alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale PAROHIEI
ortodoxe Romane Tarnava de Cris,  FILIA Livada ,  respectiv  6.817 lei  necesari  pentru plata  materialelor
achizitionate pentru constructia terasei  de la Biserica Ortodoxa Romana Tarnava de Cris, Filia Livada. 

Consilier achizitii publice
Indries Damian-Iulian

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Ierarh_Nicolae

