
HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea

realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind alocarea sumei de 5.000 lei

Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a
Bisericii din Nadăș;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 8.305 / 24.05.2017;
 referatul cu nr. 8.306 / 24.05.2017 întocmit de viceprimarul orașului  Recaș și vizat de

Serviciul Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
 cererea formulată de numiții Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz și Sorin Coțofrei, în numele

comitetului  de  inițiativă  privind  Biserica  din  Nadăș,  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș cu nr. 1.124 / 25.01.2017;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  completările  şi

modificările ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /  24.03.2017,  privind

aprobarea bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi al bugetului
„Autofinanţate” pe anul 2017;

 prevederile art. 3 alin. (3) din O. G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  1.470/2002,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă
aviz favorabil; 

 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit. d), alin. (6), lit. c), şi în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
 
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei  Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea
realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș (lucrări de consolidare a
zidurilor existente (subzidire, contraforați, împrejmuire)).
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Art. 2 - În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, conducerea
unităţii de cult menţionată la art. 1 va prezenta Serviciului Economic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Recaș deconturi justificative privind modul de utilizare a
sumei repartizate, cu respectarea condiţiilor impuse de art. 15 din Anexa H.G. nr. 1470/2002
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare.
       
Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnilor  Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz și Sorin Coțofrei;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media locală.

Preşedinte de şedinţă                            Contrasemnează
    Consilier                                               Secretar oraș

                               Ștefan BUGA                                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
Nr. 183
Adoptată cu 15 voturi “pentru” 
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea

realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 8.305 / 24.05.2017

privind alocarea sumei  de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea realizării
unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș;

 referatul cu nr. 8.306 / 24.05.2017 întocmit de viceprimarul orașului  Recaș și vizat de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;

 cererea formulată de numiții Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz și Sorin Coțofrei, în numele
comitetului  de  inițiativă  privind  Biserica  din  Nadăș,  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș cu nr. 1.124 / 25.01.2017;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  completările  şi

modificările ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /  24.03.2017,  privind

aprobarea bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi al bugetului
„Autofinanţate” pe anul 2017;

 prevederile art. 3 alin. (3) din O. G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  1.470/2002,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă
aviz _______; 

 prevederile art. 36 alin (1) şi alin (2) lit. d), alin. (6), lit. c), şi în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
 
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei  Parohiei Ortodoxe Herneacova în vederea
realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș (lucrări de consolidare a
zidurilor existente (subzidire, contraforați, împrejmuire)).

    



Art. 2 - În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, conducerea
unităţii de cult menţionată la art. 1 va prezenta Serviciului Economic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Recaș deconturi justificative privind modul de utilizare a
sumei repartizate, cu respectarea condiţiilor impuse de art. 15 din Anexa H.G. nr. 1470/2002
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare.
       
Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnilor  Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz și Sorin Coțofrei;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media locală.

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                     Secretar Oraş

                                                                                                Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 8.305 / 24.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Herneacova

în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș

             Supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma solicitării
Bisericii din Nadăș, prin numiții Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz, Sorin Coțofrei, înregistrată la
Primăria oraşului Recaş cu nr. 1.124 / 25.01.2017, prin care aceștea solicită acordarea unui
ajutor financiar  în vederea efectuării unor lucrări la lăcașul de cult.

             Propun alocarea sumei de 5.000 lei, aceasta fiind prevăzută la capitolul 67.02
“Cultură, recreere și religie” în cuprinsul bugetului local al Orașului Recaș.

În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, conducerea
unităţii de cult menţionată la art. 1 va prezenta Serviciului Economic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Recaș deconturi justificative privind modul de utilizare a
sumei repartizate, cu respectarea condiţiilor impuse de art. 15 din Anexa H.G. nr. 1470/2002
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi legale:
 prevederile art. 3 alin. (3) din O. G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  H.G.  nr.  1.470/2002,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  completările  şi

modificările ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  95  /  24.03.2017,  privind

aprobarea bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne şi al bugetului
„Autofinanţate” pe anul 2017.

Pentru toate aceste aspecte  spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre  privind
alocarea sumei de 5000 lei Bisericii din Nadăș, în vederea realizării unor lucrări necesare bunei
funcționări a lăcașului de cult.

Inițiator 
   Primar,

                                                                Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 8.306 / 24.05.2017
 

              Vizat, Şef Serviciu Economic                                                  Aprobat primar,
       Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANŢA                                    Ing. PAVEL TEODOR

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

             Având în vedere adresa numițiilor Vasile D. Suciu, Mihai Sarchiz și Sorin Coțofrei,
înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 1.124 / 25.01.2017, prin care aceștea solicită
acordarea unui ajutor financiar în vederea efectuării unor lucrări la lăcașul de cult, 

Ținând seama de prevederile prevederile art. 3 alin. (3) din O. G. nr. 82/2001, privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 1.470/2002, privind aprobarea Normelor
metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001,  privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017,

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu
completările şi modificările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Recaș nr. 95 /
24.03.2017, privind aprobarea bugetului local al oraşului Recaş, bugetului de credite interne
şi al bugetului „Autofinanţate” pe anul 2017,

Ținând seama de expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub
nr. 8.305 / 24.05.2017,

Propun analizarea în şedinţa de consiliu local a posibilităţii adoptării unei hotărâri a
Consiliului Local Recaş privind  alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe Herneacova în
vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș.

      Viceprimar oraș Recaș, 
      CARCEA CONSTANTIN
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