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HOTĂRÂREA  NR.  
 

 Privitor la:  acordare sprijin financiar în sumă de 10.000 lei 
Parohiei Roșiile din UAT Roșiile pentru lucrări de 
reparații și întreținere acoperiș Parohia Roșiile – 
Biserica Roșiile și Pertești. 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 26.04.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Bucura Alexandru-Gheorghe a fost ales preşedinte 
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 28.02.2022; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 

specialitate înregistrat la nr. 1748/18.04.2022 referitor la aprobarea sumei de 
10.000 lei reprezentând sprijin financiar pentru unităţile locale de cult a căror 
activitate se desfăşoară pe teritoriul administrativ al Comunei Roșiile, pentru 
întreținere și funcționare, deoarece au venituri reduse, avându-se în vedere 
cererile preoților parohi, aspectele discutate și sume prevăzute la întocmirea 
bugetului local pe anul 2022 și documentele depuse în baza cererii înregistrată la 
nr. 1692/14.04.2022 a preotului paroh al Parohiei Roșiile privind lucrări de 
reparații și întreținere acoperiș Parohia Roșiile – Biserica Roșiile și Pertești; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin 
care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 

  Văzând Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de 
la bugetul local al comunei Roșiile pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din românia de pe raza UAT Roșiile, aprobat prin HCL nr. 
45/10.04.2020; 
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin (3) din O.G. nr. 82/2001, r1, cu 
completările ulterioare privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania; H.G. nr. 
1470/2002 r1 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitatile de cult; L. nr. 489/2006,  r1  privind libertatea 
religioasa si regimul general al cultelor; Anexa 2 pct. 9 lit. b) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; L. nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu respectarea 
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Legii nr. 24/2000 r2, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b), d), colaborat cu alin. (4) lit a), 
alin. (7) lit. d), s), alin 8 lit. (a), alin. (14), art.136, art.139 alin. (3) lit. a), art. 
140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a”  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi 
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea de sprijin financiar în anul 2022 pentru 
unitatea locală de cult Parohia Roșiile a cărei activitate se desfăşoară pe teritoriul 
administrativ al Comunei Roșiile, județul Vâlcea în sumă de 10.000 lei în vederea 
realizării lucrărilor de reparații și întreținere acoperiș Parohia Roșiile – Biserica 
Roșiile și Pertești; 

Art. 2. Sumele de bani reprezentând sprijinul financiar prevăzut la art. 1 se 
vor suporta din Bugetul Local al Comunei Roșiile județul Vâlcea, pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult și vor fi folosite exclusiv pentru 
realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii de acordare a 
sprijinului financiar.  

Art. 3. Justificarea sprijinului financiar se face prin intermediul preotului 
paroh, întocmind deconturi justificative în conformitate cu prevederile legale, HG. 
nr. 1470/2002 care vor fi prezentate compartimentului contabilitate din cadrul 
Primăriei Roșiile. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Roșiile, domnul Constantin Dumitru prin compartimentele de 
specialitate. 

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile și preotului 
paroh al Parohiei Roșiile pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 18.04.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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