
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 HOTĂRÂRE 

privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin 

financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu,  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 36, alin.(2), lit.b), d) și e) coroborate cu alin(4) lit.c), alin.(6) lit.”c” și alin.(7) lit.a), precum și 

cele ale art.54 alin(7) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

b) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordonanţei 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;  

d) Hotărârii de Guvern nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 9/30.01.2019, privind aprobarea Regulamentului 

de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din 

comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de 

selecţie a solicitărilor de sprijin financiar, precum şi a comisiei de soluţionarea contestaţiilor; 

analizând: 

a) cererea depusă de stareța Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv Eufrosina Cornu, înregistrată 

sub nr.932/31.01.2019, completată prin cererea înregistrată sub nr.4253/20.05.2019; 

b) cererea depusă de preotul paroh reprezentant al Parohiei Cornu de Sus, înregistrată sub 

nr.2644/8.04.20.2019; 

c) cererea depusă de preotul paroh reprezentant al Parohiei Cornu de Jos, înregistrată sub 

nr.3566/24.04.2019; 

          luând act de : 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.4713/6.06.2019 ; 

b) raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 4714/6.06.2019; 

c) raportul Comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu;; 

 

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

 

Art.1.- Se constituie și se organizează, din inițiativa primarului comunei, Comisia specială de 

analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna 

Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării unor sume de la 

bugetul comunei Cornu în anul 2019. 

 

Art.2.- (1) Comisia constituită potrivit art.1 are următoarea componență: 

a) Gabriel IANCU, consilier local; 

b) Marius IANCU, consilier local; 

c) Ioan MANTA, consilier local; 

(2) Secretariatul Comisiei prevăzută la alin.(1) este asigurat de către doamna Elena-

Irina BARBU, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, care va 

pune la dispoziția comisiei toate documentele și informațiile solicitate de către membrii acesteia și 

va redacta raportul final. 

 



Art.3.- (1) Comisia specială de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse 

de unitățile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în 

vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019 își desfășoară activitatea până 

la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Cornu din luna iulie 2019, când va prezenta un 

raport final care va conține propunerile concrete privind sumele ce se vor acorda de la bugetul local al 

comunei unităților de cult solicitante. 

            (2) Comisia specială analizează solicitările de sprijin financiar depuse de unitățile de 

cult din comuna Cornu în conformitate cu prevederile Regulamentului de stabilire a unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Cornu nr. 9/30.01.2019 și a actelor normative incidente. 

            (3) În baza  raportului final elaborat de către comisie, se va stabili sprijinul financiar ce 

se va acorda fiecărei unități de cult în anul 2019, prin hotărâre a Consiliului local.   

 

Art.4. – 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 Alina-Elena NISTORICĂ, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                             Ioan MANTA                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                 Daniela IANCU 

 

Cornu, 12 iunie 2019 

Nr. 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornu.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL CORNU 

PRIMAR 

Nr. 4713/ 6.06.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a 

solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu,  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019 
 

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. 

În anul precedent s-a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 

9/30.01.2019, Regulamentul de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei 

Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, alocarea fondurilor de la bugetul local s-a efectuat în funcție de solicitările primite și de 

valoarea investițiilor/ lucrărilor de reparații promovate de unitățile de cult. Prin aceeași hotărâre s-a 

aprobat și compenența comisiilor de evaluare a solicitărilor de sprijin financiar al unităților de cult 

din comuna Cornu, respectiv de soluționare a contestațiilor. 

Referitor la modalitatea de evaluare și aprobare a sumelor acordate ca sprijin financiar în 

anul 2018, s-au exprimat nemulțumiri atât din partea unor consilieri locali cât și a unora dintre 

solicitanți. Din aceste considerente am apreciat că este necesar și oportun să propun constituirea unei 

comisii speciale de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult 

din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării 

unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019. 

Potrivit prevederilor art. 54 alin.(7) din legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: Consiliile locale pot organiza, din proprie 

inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe 

perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și 

perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre. 

 Comisia specială pe care o propun analizează solicitările de sprijin financiar depuse de 

unitățile de cult din comuna Cornu în conformitate cu prevederile Regulamentului de stabilire a 

unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din 

comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Cornu nr. 9/30.01.2019 și a actelor normative incidente. Concret, se vor 

analiza documentațiile depuse de solicitanți, se va verifica conformitatea și eligibilitatea acestora 

acestora și se vor face propuneri Consiliului Local privind valoarea fiecărui contract de finanțare ce 

va fi semnat cu solicitanții. 

   În baza  raportului final elaborat de către comisie, se va stabili sprijinul financiar ce se va 

acorda fiecărei unități de cult în anul 2019, prin hotărâre a Consiliului local.   

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. 4713/ 6.06.2019 

 

RAPORT de SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a 

solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu,  

în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019 

 

Necesitate și oportunitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 9/30.01.2019, s-a aprobat 

Regulamentul de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru 

unităţile de cult din comuna Cornu. Alocarea fondurilor de la bugetul local s-a efectuat în funcție de 

solicitările primite și de valoarea investițiilor/ lucrărilor de reparații promovate de unitățile de cult. 

Prin aceeași hotărâre s-a aprobat și componența comisiilor de evaluare a solicitărilor de sprijin 

financiar al unităților de cult din comuna Cornu, respectiv de soluționare a contestațiilor. Membrii 

acestor comisii au solicitat a fi înlocuiți, datorită numeroaselor nemulțumiri exprimate, atât din partea 

unor consilieri locali cât și a unora dintre solicitanți. 

Pentru acordarea unor sume de la bugetul local în anul 2019 către unitățile de cult din comuna 

Cornu, s-au înregistrat trei solicitări de sorijin financiar, respectiv: 

a) cererea depusă de stareța Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv Eufrosina Cornu, înregistrată 

sub nr.932/31.01.2019, completată prin cererea înregistrată sub nr.4253/20.05.2019; 

b) cererea depusă de preotul paroh reprezentant al Parohiei Cornu de Sus, înregistrată sub 

nr.2644/8.04.20.2019; 

c) cererea depusă de preotul paroh reprezentant al Parohiei Cornu de Jos, înregistrată sub 

nr.3566/24.04.2019; 

Având în vedere cererile înregistrate, precum și obligația de a se pune în aplicare prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 9/30.01.2019, constituirea unei comisii speciale este 

atât necesară cât și oportună, având în vedere că s-a în bugetul local al comunei Cornu s-au alocat 

fonduri pentru acest capitol bugetar.  

Legalitatea proiectului de hotărâre: 

• prevederile art. 54 alin.(7) din legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: Consiliile locale pot organiza, din proprie 

inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe 

perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și 

perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre. 

• 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 …… 

    În raport cu cele prezentate, proiectul de hotărâre inițiat îndeplineşte condiţiile de oportunitate, 

necesitate şi legalitate pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local. 

 

Director executiv,                                                   

Elena-Alina NISTORICĂ                                               


