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Nr. 18  din  25.03.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate 

în raza comunei Tiream 

 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

18/25.03.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

18/25.03.2022 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

           Ținând cont de rezultatul procesului de selecție și evaluare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă, întocmit de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor 

depuse, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al comunei Tiream, înregistrat sub nr. 854/21.03.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3, alin. (2) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4, alin. (2), art. 5, art. 14 şi art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.C.L. Tiream nr. 27/23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului  

privind  acordarea sprijinului financiar de la bugetul local  pentru unitățile de cult  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza  comunei 

Tiream; 

           În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art. 

196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

           Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a sumei de 

45.000 lei, pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, situate în raza comunei Tiream, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere 

şi religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2022 

           Art.3.  - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream și compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 25.03.2022 

 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                         Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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REFERAT  DE APROBARE 

 privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate 

în raza comunei Tiream 

 

   În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3), din O.G. Nr. 82/2001 

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 întreţinerea şi funcţionarea 

unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori 

repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor 

aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, 

pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural- religioase, pentru 

construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale 

centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a 

cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor 

având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor 

de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute 

de acestea.” 

Acordarea unui sprijin financiar se realizează prin hotărâre a Consiliului 

Local, de la bugetul local, la solicitarea unităţii de cult, pe baza cererilor 

primite şi în baza documentelor prevazute la art. 14 din H. G. nr. 1.470 din 12 

decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că unităţile de cult nu dispun de fonduri 

suficiente, propunem alocarea din bugetul local pentru completarea fondurilor 

proprii ale unităţilor de cult din comuna Tiream în sumă de 45.000 lei, în 

vederea acoperirii unei părţi din valoarea cheltuielilor efectuate de catre 

unitățile de cult. 

 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun următorul proiect de hotărâre: “Proiectul de hotărâre privind alocarea de la 
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bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru unitățile de cult  aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza comunei Tiream”. 

 

 

Tiream, la 25.03.2022 

 

INIŢIATOR PROIECT  

PRIMAR 

TAR NICOLAE 
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Nr. 18 din 25.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate 

în raza comunei Tiream 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 18/25.03.2022, Primarul comunei Tiream, 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la alocarea de fonduri de la 

bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru unităţi de cult religios situate 

]n raza comunei Tiream. 

La nivelul UAT Tiream, unităţile de cult religios pot solicita şi primi fonduri din 
bugetul local în vederea completării veniturilor proprii. 

Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere şi 
religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2021. 

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor 

următoarelor acte normative: 

- prevederile art. 3, alin. (2) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (2), art. 5, art. 14 şi art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr. 27/23.06.2021 privind aprobarea  Regulamentului  

privind  acordarea sprijinului financiar de la bugetul local  pentru unitățile de cult  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza  comunei 

Tiream; 

- prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Faţă de cele prezentate, consideram că propunerea privind proiectul de 

hotărâre privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în 
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raza comunei Tiream, este legală şi oportună, s-a întocmit proiectul de hotărâre care 

împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 

Local al comunei Tiream. 

 

      Tiream, la 25.03.2022 

 

 

 

                          

Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale si  achizitii publice  

DANCIU DOINA – consilier superior 
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