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COMUNA GIOSENI 

    PRIMAR  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind   acordarea unui sprijin financiar pentru bisericile din comuna  Gioseni , județul  Bacău  

 
Nr.CL/357  din  18.09.2020   

 
 

 Primarul comunei Gioseni, judeţul Bacău; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. CL / 356 din 18.09.2020 al  primarului comunei , prin care se susține necesitatea și  
oportunitatea aprobării  acordării unui sprijin financiar pentru bisericile din comuna Gioseni;  

- Raportul de specialitate nr. CL/355 din 18.09.2020 al Biroului contabilitate prin care se  motivează în drept și în  
fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

În baza prevederilor:  
-   art.3 alin.(3) din 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 și ale art.5 alin.(1), art.15  
din H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a  O.G. nr. 82/2001, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului de 

venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 
-  Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 37/ 06.08.2020 privind  acordarea unui sprijin financiar pentru 

Parohia Romano-Catolică Gioseni și Parohia Ortodoxă Chetriș , filia Gioseni , județul  Bacău; 
- Cererea nr 17/04.06.2020 a Parohiei Romano-Catolica Gioseni, înregistrată sub nr. 1492 din 04.06.2020; 

- Cererea nr. 32 / 05.08.2020 a Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni, înregistrată sub  nr. 2250 din 06.08.2020 

împreună cu Devizul ( Formular F3 )  privind cheltuielile necesare înlocuirii învelitoare Biserica Gioseni , întocmit de către 

SC ESTETIC TAB BAC  SRL Hemeiuș , județul Bacău ; 

- Cererea nr.13 / 16.09.2020 a Bisericii Penticostale Gioseni, înregistrată sub nr. 2758 din 16.09.2020  

În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d)  coroborat cu  alin.(8) lit.a),  art.139 alin.(3) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1), (2), (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
PROPUNE: 

 
Art.1.       Se propune acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Gioseni, în valoare de 50.000 lei, 

în vederea construirii unei Capele. 
Art.2.(1)  Se propune  acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Chetriș, filia Gioseni , în valoare de 

50.000 lei, în vederea înlocuirii acoperișului la Biserica Sf. Arhangheli Gioseni. 
           (2)   Se propune spre aprobare Devizul ( Formular F3 )  privind cheltuielile necesare înlocuirii învelitoare 

Biserica Gioseni , întocmit de către SC ESTETIC TAB BAC  SRL Hemeiuș , județul Bacău, prevăzut în Anexa parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.   Se propune  acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale Gioseni, în valoare de 20.000 lei , în 

vederea reparării acoperișului la Biserica Penticostale din sat/comuna Gioseni. 

Art.4.   După utilizarea sumelor prevăzute la art.1 – 3 , beneficiarii vor prezenta în termenul prevăzut de lege, un 

dosar care să conțină justificarea sprijinului financiar. 

          Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei , prin Biroul contabilitate , 

precum și bisericile beneficiare . 

 Art.6    Prezenta  hotărâre  se va  comunica Institutiei  Prefectului - Judetul  Bacău, primarului comunei, bisericilor 

beneficiare, biroului precizat la art.5 și spre cunoștință publică, în condițiile legii.                        
 
                INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 

              Primar,        Secretar general comună,  

  Bernadin Tamaș                              Sandu Cristina 
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REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar  

pentru bisericile din comuna  Gioseni , județul  Bacău 
 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând  

cultelor religioase recunoscute din România; 

- dispozițiile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001 privind  

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

-  Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului de 

venituri proprii și subvenții pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare  ; 

-  Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 37/ 06.08.2020 privind  acordarea unui sprijin financiar pentru 

Parohia Romano-Catolică Gioseni și Parohia Ortodoxă Chetriș , filia Gioseni , județul  Bacău; 

- Cererea nr 17/04.06.2020 a Parohiei Romano-Catolica Gioseni, înregistrată sub nr. 1492 din 04.06.2020 ; 

- Cererea nr. 32 / 05.08.2020 a Parohiei Ortodoxe Chetriș , filia Gioseni, înregistrată sub  nr. 2250 din 06.08.2020 
împreună cu Devizul ( Formular F3 )  privind cheltuielile necesare înlocuirii învelitoare Biserica Gioseni , întocmit de către 
SC ESTETIC TAB BAC  SRL Hemeiuș , județul Bacău ;  

- Cererea nr.13 din 16.09.2020 a Bisericii Penticostale Gioseni, înregistrată sub nr. 2758 din 16.09.2020;  
Acordarea sprijinului financiar se face la solicitarea unităților de cult formulată pe baza cererilor, conform 

prevederilor art.14 alin.(1) din norme, iar justificarea acestora se face conform prevederilor art.15 din Normele metodologice 

de aplicare a OG nr.82/2001, aprobate prin HG 1470/2002. 

 

Față de cele de mai sus s-a inițiat Proiectul de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar pentru bisericile din 

comuna Gioseni, proiect de hotărâre care respectă procedurile legale , la ședința extraordinară din luna  septembrie 2020. 

 
 

PRIMAR, 
 

BERNADIN  TAMAȘ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru bisericile din comuna 

Gioseni , județul Bacău    

 

 

 

 

Subsemnata Buculei Cristina – Elena  – consilier superior contabil : 

Având în vedere:  

-Art 3, al 3 din Ordonanta Guvernului 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 

-art.5 din HOTĂRÂREA nr. 1.470 / 2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și 

a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 ; 

- Cererea Parohiei Romano-Catolica Gioseni inregistrata la Primaria Comunei Gioseni cu nr 

1492/04.06.2020 in vederea construirii unei Capele  

- Cererea Parohiei Ortodoxe Chetris,FILIA GIOSENI nr 2250/06.08.2020 in vederea inlocuirii 

acoperisului de la Biserica Sf.Arhangheli Gioseni si devizul 2559/27.08.2020. 

- Cererea Bisericii Penticostale Gioseni nr 2758/16.09.2020 pentru reparatii acoperis 

se propune adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local Gioseni  pentru alocarea sumei de 

120.000 de lei in vederea acordarii de sprijin financiar dupa cum urmeaza: 

-50000 lei pt PAROHIA ROMANO CATOLICA GIOSENI 

-50000 lei pt PAROHIA ORTODOXA CHETRIS FILIA GIOSENI 

-20000 lei pt BISERICA PENTICOSTALA GIOSENI. 

 
 

 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   

 
 
 


