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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult în anul 2017 

 
      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  având în vedere prevederile: 

a) art. 36, alin.(2), lit.”d”şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
b) 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;  
c) 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; 
d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

ţinând seama de: 
a) Cererile formulate de Parohia Înălţarea Domnului, înregistrate sub nr.12843/23.12.2016 şi 
713/30.01.2017; 
b) Cererea formulată de Parohia Cuvioasa Parascheva, înregistrată sub nr.419/17.01.2017; 
c) Cererile formulate de Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuv. Eufrosina, înregistrate sub 
nr.304/12.01.2017 şi 516/20.01.2017; 

          luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2226/23.03.2017; 
b)raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 2227/23.03.2017; 
c)rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1 şi  2 ale Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.- Se aprobă repartizarea de sumei de 75.000 lei fonduri din bugetul local pe anul 2017 

unităţilor de cult din comuna Cornu, după cum urmează: 
a) suma de 25.000 lei către Parohia Înălţarea Domnului pentru continuare lucrărilor de reparare 
şi recondiţionare gard cimitir în satul Cornu de Sus; 
b) suma de 25.000  lei către Parohia Cuvioasa Parascheva pentru a demara lucrările la investiţia 
Casă praznicală în curtea bisericii parohiale din satul Cornu de Jos; 
c) suma de 25.000  lei către Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuv. Eufrosina pentru 
continuarea lucrărilor la investiţia Arhondaric (casă de oaspeţi) în incinta mănăstirii. 

Art.2.- Alocarea sumelor se va efectua eşalonat în limita prevederilor bugetare iar 
documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise la Biroul Buget-local 
din cadrul Primăriei Cornu până la data de 31 decembrie 2017, cel mai târziu.   

 
Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv, doamna Daniela CHIŢU, 
- Unităţilor de cult solicitante de sprijin financiar, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA         
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                  SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                            Daniela IANCU 
Cornu,  30 martie 2017 
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Nr. 2226/23.03.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale 
unităţilor de cult în anul 2017 

În conformitate cu prevederile alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni  iar potrivit art.36 alin.6 lit.”c”, consiliul local sprijină activitatea cultelor 
religioase, în condiţiile legii. 

Modalităţile de sprijin financiar pentru unităţile de cult sunt reglementate de  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 şi 
prevederile Hotărârii de Guvern  nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OG nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru anul 2017, cele 3 unităţi de cult din comuna Cornu au transmis solicitări de finanţare 
pentru continuarea unor investiţii începute în anii anteriori(Parohia Înălţarea Domnului Cornu de 
Sus-gard cimitir şi Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuv. Eufrosina-arhondaric) sau pentru 
demararea unor lucrări noi (Parohia Cornu de Jos – casă praznicală).  

Propun Consiliului local alocarea de la bugetul local 2017 a sumei de 750.000 lei pentru a fi 
distribuită în mod egal către unităţile de cult. 

Faţă de cele expuse mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 
aprobare Consiliului local.  

 
 

Primar, 
 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURLOR ADMINISTRATIVE 
BIROU BUGET LOCAL 

Nr. 2227/23.03.2017 
 

RAPORT de SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea 

fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2017 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Nanu Cornel, primarul comunei Cornu, 

privind transferul sumelor prevăzute în bugetul local proiectat pentru anul 2017 la Capitolul.– 
Cultură, Recreere, Religie, am constatat că acesta îndeplineşte prevederile legale în vigoare, 
respectiv: 

O.G 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 în 
care se prevede că: 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. 

H.G. nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
OG nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în care se prevede că:  Din bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti şi ale judeţelor se pot 
aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: 
   a) întretinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 
   b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor 
în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 
   c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 
   d) desfăşurarii unor activităţi de asistenţă socială si medicală ale unităţilor de cult; 
   e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 
   f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă 
socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
   g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
   h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 
recunoscute. 

 Normele metodologice conţin prevederi imperative cu privire la documentele pe baza cărora 
se acordă sprijinul financiar, documente care se depun în maxim 30 de zile de la solicitarea 
sprijinului financiar, în caz contrar acestea nu pot fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. 
Cele trei unităţi de cult au depus în termen documentele prevăzute de lege pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii în anul 2017. Deasemenea au depus şi 
rapoartele privind sumele alocate şi cheltuite în anul 2016, constatându-se că acestea au fost utilizate 
în scopul aprobat de Consiliul Local în anul precedent. 

 
 În raport cu cele prezentate şi analizând documentele depuse de către cele trei instituţii de 
cult care funcţionează în comuna Cornu,  considerăm că prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local. 
 
 

Director executiv,                                                  Inspector, 
Daniela CHIŢU                                              Irina BARBU 

 


