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H O T Ă R Â R E 

 

Privind : alocarea de la bugetul local al COMUNEI BLEJESTI a unor fonduri 
pentru Parohia Ortodoxa Blejesti II  din sat Blejesti , comuna BLEJESTI, 
judetul Teleorman  

 
Consiliul Local al COMUNEI BLEJESTI, judeţul Teleorman, întrunit în 

ședinţa ordinară, având în vedere: 

- referat de aprobare nr.6755/12.09.2022 a Primarului COMUNEI BLEJESTI; 

- raportul de specialitate nr. 6758/ 12.09.2022 al Compartimentului 

Financiar contabil , impozite si taxe  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

COMUNEI BLEJESTI; 

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

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicata ; 

- 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, republicata; 

- prevederile H.C.L. nr. 4/ 31.01.2022 privind aprobarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli al COMUNEI BLEJESTI pentru anul 2022, rectificat ulterior prin 

HCL nr. 44/ 15.09.2022; 

- cererea nr. 6582/06.09.2022 pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei 

Ortodoxe  „Blejesti II” din sat Blejesti , COMUNA BLEJESTI; 

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Parohiei Blejesti II,din sat 

Blejesti, COMUNA BLEJESTI, ca va folosi sprijinul financiar solicitat si obtinut, 

exclusiv pentru realizarea lucrarilor  mentionate in documentatia atasata cererii ; 

- deviz general al cheltuielilor pe categorii de lucrări a lucrarii de reparatie 

suprafete , biserica parohie Blejesti II -din sat Blejesti , COMUNA BLEJESTI; 

- copie certificat înregistrare fiscală a Parohiei Blejesti II, din sat Blejesti , 

COMUNA BLEJESTI;” 

- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „d” şi ale alin. (4), lit. „a” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) , art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art.196 
alin.(1) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare. 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al COMUNEI BLEJESTI 

a sumei 20 mii lei pentru Parohia Ortodoxa Blejesti II, din sat Blejesti, 

COMUNA BLEJESTI, judetul Teleorman , în vederea acoperirii unei părţi 

din valoarea cheltuielilor efectuate pentru amenajare lucrari de reparatie 

suprafete   

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. Prin grija secretarului general al COMUNEI BLEJESTI, 

prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului 

Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului COMUNEI 

BLEJESTI, Compartimentului financiar contabil , Impozite si taxe , 

Parohiei Blejesti II, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER  LOCAL ,                                SECRETAR GENERAL, 

         Mihaila Iulica                                                             Burcea Adriana  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI 
Nr. 45 din 15. 09. 2022 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 15 septembrie    2022 
Cvorum : 13 consilieri in functie , din care  13 prezenti , din care : PENTRU 13  voturi, IMPOTRIVA - voturi ,   ABTINERI -  voturi  

 

 

 

 



 

 

 

 
 


