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Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Directia Buget Finante, Taxe si Impozite 
Directia Administratie Publica Locala 
Directia Tehnic Investitii 
Nr. 9759 din 11.04.2014 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local  
pentru  unitati de cult  din municipiul Alexandria 

 
  
 Prin expunerea de motive nr. 9758/2014 Primarul municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru Parohia 
„Sfantul Alexandru” si Biserica Adventista de Ziua a Saptea Alexandria 2 strada 1 Decembrie nr. 
96  din municipiul Alexandria 

 
 

1. Necesitatea si oportunitatea 
La nivelul municipiului Alexandria, unitatile de cult religios pot solicita si primi fonduri din 

bugetul local si bugetul de stat, in vederea completarii veniturilor proprii. 

Având în vedere prevederile art.3, alin. (3), din O.G. Nr. 82/2001 rectificata cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 4, alin. (2) si ale art. 5 din H.G. nr.1470/2002 rectificata cu 
modificările şi completările ulterioare, din bugetele locale ale municipiilor se pot aloca sume pentru 
completarea fondurilor  proprii ale unităţilor de cult pentru construcţii, reparaţii, pictură bisericească 
şi finalizarea lucrărilor începute la lăcaşurile de cult.  

2. Legalitatea 
Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte 

normative: 
 - adresa nr. 12/2014 a Parohiei „Sfantul Alexandru” din municipiul Alexandria pentru 
alocarea sumei de de 40,00 mii lei in vederea completarii veniturilor proprii; 
 - adresa nr. 5388/2014 a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea Alexandria 2 strada 1 
Decembrie nr. 96 din municipiul Alexandria pentru alocarea sumei de  14,00 mii lei in vederea 
completarii veniturilor proprii; 
      - O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
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pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România republicata, cu 
modificările si completările ulterioare, 

- Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicata, cu modificările si 
completările ulterioare. 

- prevederile H.C.L. nr. 30/2014 privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2014; 

 
 
 
3. Analiza economica si tehnica 

Având în vedere faptul că unităţile de cult nu dispun de fonduri suficiente, propunem 
alocarea  din bugetul local a sumei total de 54,00 mii lei   pentru completarea fondurilor proprii din 
care  40,00 mii lei pentru  Parohia „Sfantul Alexandru” in vederea realizarii unui bust din bronz al 
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica si 14,00 mii lei pentru   Biserica Adventista de Ziua a 
saptea Alexandria 2 strada 1 Decembrie nr. 96 pentru schimbarea ferestrelor locasului de cult cu 
ferestre termopan. 

Sprijinul financiar stabilit prin prezenta se acordă în baza următoarelor documente: 
a) cerere care va cuprinde antetul şi adresa unităţii solicitante, stadiul în care se află lucrările 

până la data redactării cererii şi volumul de lucrări rămase de executat, precum şi motivarea 
solicitării; 

b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa 
pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat; 

c) cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în 
care se încadrează solicitarea. 

Alocarea sumelor se va face eşalonat în limita prevederilor  bugetare,  până la sfârşitul 
anului 2014 de la capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”.  

Luand in considerare ca cele prezentate sunt legale, oportune si necesare, s-a intocmit 
proiectul de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local Parohiei „Sfantul 
Alexandru” si Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea Alexandria 2 strada 1 Decembrie nr. 96  din 
municipiul Alexandria, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus dezbaterii si aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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