
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2019, de la bugetul 
comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România 
 
 În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și (3) lit.a) și  art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
         analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin (1), alin.(2) lit.b) și d), coroborate cu alin.(4) lit.a) și alin.(8) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
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; 

ținând cont de: 
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.9 din 30 ianuarie 2018 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; 
b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.21 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Cornu pe anul 2019; 
c) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.33 din 12 iunie 2019 privind 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, 
d) Procesul-verbal al Comisiei speciale de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar al 
unităților de cult din comuna Cornu, înregistrat sub nr.5285/28.06.2019; 

          luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.5398/2.07.2019 ; 
b) raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 5399/2.07.2019; 
c) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia 
pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia 
pentru muncă şi protecţie socială învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, tineret, sport, 

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

 
Art.1.- Se aprobă repartizarea sprijinului financiar în sumă de 75.000 lei alocat pentru anul 

2019 de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, după cum urmează : 

a) Suma de 25.000 lei către Parohia Înălțarea Domnului Cornu de Sus, pentru continuarea 
lucrărilor de restaurare gard cimitir fațadă laterală. 

b) Suma de 25.000 lei către Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul și Sf.Cuv.Eufrosina pentru 
construire clopotniță în incinta mănăstirii. 



c) Suma de 25.000 lei către Parohia Sf.Cuvioasă Parascheva Cornu de Jos pentru înlocuire 
tâmplărie (11 ferestre) la biserica parohiei . 

 
            Art.2. – Se împuternicește domnul Cornel NANU, primarul comunei Cornu, să semneze 
contractele de finanțare cu unitățile de cult cărora li s-a aprobat sprijin financiar pentru anul 2019. 

Art.3. –Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU;  
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-unitățile de cult solicitante de sprijin financiar 2019, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 
                                              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                Ioan MANTA                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                Daniela IANCU 

Cornu, 11 iulie 2019 
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