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HOTARARE
Nn3ty27.ll.2Q20

Privind: acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Trei Ierarhi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinta ordinara din data de 
27.11.2020;

Avand in vedere:
- solicitarea Parohiei Sf. Trei Ierarhi din municipiul Slatina, judetul Olt, reprezentata prin 

preot paroh Dobeanu Marin Gabriel, inregistrata la Primaria municipiului Slatina cu 
nr.84025/23.11.2020 prin care solicita acordarea unui sprijin financiar in vederea tumarii §apei de 
egalizare in interiorul bisericii, placard pardoselii cu granit, achizitiei §i montarii unui sistem de 
incalzire prin pardoseala $i pentru amenajarea curtii biserice?ti cu alei §i pavele;

- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.84648/25.11.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Cultura - Sport nr.84650/25.11.2020;
- prevederile H.C.L. nr.23/19.02.2020 referitoare la aprobare buget local de venituri si 

cheltuieli pe anul 2020, cu modificarile ulterioare;
- prevederile art.3, alin. (3) din O.G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;
- prevederile art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 

aprobate prin H.G nr. 1470/2002;
- prevederile art. 10 alin.6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa §i regimul 

general al cultelor, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i 

completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finante;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio-culturale, culte §i sport;

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) §i art. 196 alin.l lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200.000 lei cStre Parohia Sf. 
Trei Ierarhi din municipiul Slatina, judetul Olt, reprezentata prin preot paroh Dobeanu Marin 
Gabriel, in vederea tumarii §apei de egalizare in interiorul bisericii, placard pardoselii cu granit, 
achizitiei §i montarii unui sistem de incalzire prin pardoseala §i pentru amenajarea curtii biserice§ti 
cu alei §i pavele.

Art. 2 Suma prevazuta la art.l va fi suportata din bugetul local aferent anului 2020, Capitolul 
„Cultura, recreere §i religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreeri §i 
religiei”.
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Art. 3 (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la 
realizarea obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar.

(2) In situatia in care nu se vor justifica sumele acordate in termenul mentionat, 
Parohia Sf. Trei Ierarhi va achita penalitati conform legislatiei fiscale in vigoare la data acordarii 
sprijinului financiar.

(3) Depa§irea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioada 
mai mare de 30 zile atrage dupa sine restituirea sumei acordate §i a penalitatilor calculate pana la 
data restituirii integrate a sumei.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul municipiului Slatina prin 
Serviciul Cultura - Sport §i Directia Generala Economica.

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Directia Generala Economica;
- Serviciul Financiar Contabilitate;
- Serviciul Cultura Sport;
- Parohia Sf. Trei Ierarhi din bid. A. I. Cuza nr.54;

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „PENTRU”

20 - consilieri prezenfi 
1 - consilier absent

21 -consilieri locali


