ROMÂNIA
JUDE ULăTIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOT RÂREA
nr. 63 din 04.08.2017
privindăaprobareaăaloc riiăunorăsumeăpentruăParohiaăăOrtodox ăRomân ăSf.Mareă
MucenicăDimitrieăcelăNou,ăDudeștiiăNoi

Având în vedere:
- Cererea Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei,
nr.1368/04.07.2017,
înregistrată
la
Primăria
comunei
Dudeștii
Noi cu
nr.4293/19.07.2017,
- prevederile art.3 din din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
- art.4, art.14, art.15 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82 din 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
- art.36, alin.6, lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și
completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.4670/2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale
consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările şi
completările ulterioare,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) și art. 45 alin. (2), lit. a) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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ConsiliulăLocalăalăComuneiăDudeștiiăNoiăadopt ăprezentaăhot râre.
Art. 1. – Se aprobă repartizarea de fonduri din bugetul local pe anul 2017 Parohia
Ortodoxă Română Sf.Mare Mucenic Dimitrie cel Nou, Dudeștii Noi suma de 50.000 lei
pentru achiziționarea de materiale de construcții necesare construirii casei socialculturale preot Nicolae Dad.
Art. 2. - Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi
transmise la Compartimentul de Contabilitate publică și control intern din cadrul
Primăriei comunei Dudeștii Noi în cel mult 180 zile de la primirea sprijinului financiar,
conform anexei nr.1 și a anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă protocolul de finanțare, conform anexei nr.3, care face parte
integranta din prezenta hotărîre.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi
prefectului judeţului Timiş, Arhiescopiei Ortodoxă Română a Timișoarei, Parohiei
Ortodoxă Română Sf.Mare Mucenic Dimitrie cel Nou, şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN

,

Contrasemneaz :



SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTIIăNOI

………………………….…………………………

 …………………………….…………………………

Adrian-Leonida CAPSALI

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă-, 0
voturi abțineri - din 12 consilieri locali prezenți.

F2/A1
LL/LL
EX.4
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RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
I. DATE GENERALE
1. Datele de identificareăaleăunit iiădeăcult:

Unitateaăcentral ădeăcult
Hramul
Denumireaăunit iiădeăcult
Pozi iaăşiăpaginaădinăstatulădeă
func iiăşiăpersonal

Localitatea

oraşulăsauă
comuna
satul sau sectorul

Adresaăunit iiădeăcult
Jude ul
Cod Fiscal
2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:
Date personale (CNP):
Telefon:
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II.JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1.Sumaăprimit ăînăanulăînăcurs

1

Sumaăprimit

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopulăpentruăcareăaăfostăsolicitat ăsuma

1

2. Scurt ădescriereăaălucr rilorăefectuateă(maxim 20 de rânduri)
Detaliereăconcret ăaălucr rilorăefectuateăpeăbaniiăprimi iădeălaăSSCă(inclusivă
achizi ionareaădeămaterialeădeăconstruc ii):

1

Construcţie, reparaţii curente sau capitale, lucrări de pictură, asistenţă socială etc.

4

5

3. Finan riăprimiteădeălaăSSCăînăperioadaă2017 pentru unitatea de cult
Nr.
crt.

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...
4.ăFinan riăprimiteăpentruăunitateaădeăcultădeălaăalteăautorit iăpublice,ăalteleădecâtă
SSC (inclusiv fonduri europene),ăăînăperioadaă2017
Nr.
crt.

Anul

Institu ia

Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...
Declară peă propriaă r spundereă c ă facturileă şiă chitan eleă prezentateă spreă
justificareă înă dosarulă prezentată nuă auă fostă folositeă laă alteă institu iiă aleă statului
pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscândă pedeapsaă prev zut ă deă art.ă 326 din Codul penal pentru
infrac iuneaădeăfalsăînădeclara ii,ăamăverificatădateleădinăprezentaădeclara ie,ăcareă
esteăcomplet ăşiăcorect .
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A Vcultele
I Z A Tortodox,
UNITA
TEA
S culte,
E M Norganul
T U Rcentral al
pentru
romano-catolic,
greco-catolic, reformat– episcopie, pentru alte
*
L
.
Ş
.
C E Nrespectiv.
T R AL ăD EăC U LT
cultului
__________________________
*
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CENTRALIZATOR
PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT
PENTRUă(construcţii,ăreparaţii,ăetc)..................................................
LAăL CAŞULăDEăCULTă(Parohie,ăM n stireăetc.).........................
UNITATEAăCENTRAL ăDEăCULTă(Arhiepiscopie,ăEpicopieăetc)ă
..................................................................
DIN DATA DE..................................
ÎNăSUMAăDE....................................

Factura
Nr. Crt.

1.
2.
3.
4.

Unitatea furnizoare Numărul Data
facturii facturii

Achitat

Valoare
Valoarea Valoare totală
fără TVA cu TVA (inclusiv
TVA)

Nr OP/
Chitanţa

Data

Suma
plătită

1
2
3
4
TOTAL

Întocmită(nume,ăprenume,ăfunctia)
ŞtampilaăUnit ţii

DATAăÎNTOCMIRII
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A Vcultele
I Z A Tortodox,
UNITA
TEA
S culte,
E M Norganul
T U Rcentral al
pentru
romano-catolic,
greco-catolic, reformat– episcopie, pentru alte
*
L
.
Ş
.
C E Nrespectiv.
T R AL ăD EăC U LT
cultului
__________________________
*
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CENTRALIZATOR
PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT
PENTRUă(construcţii,ăreparaţii,ăetc)..................................................
LAăL CAŞULăDEăCULTă(Parohie,ăM n stireăetc.).........................
UNITATEAăCENTRAL ăDEăCULTă(Arhiepiscopie,ăEpicopieăetc)ă
..................................................................
DIN DATA DE..................................
ÎNăSUMAăDE....................................

Factura
Nr. Crt.

5.
6.
7.
8.

Unitatea furnizoare Numărul Data
facturii facturii

Achitat

Valoare
Valoarea Valoare totală
fără TVA cu TVA (inclusiv
TVA)

Nr OP/
Chitanţa

Data

Suma
plătită

1
2
3
4
TOTAL

Întocmită(nume,ăprenume,ăfunctia)
ŞtampilaăUnit ţii

DATAăÎNTOCMIRII
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A Vcultele
I Z A Tortodox,
UNITA
TEA
S culte,
E M Norganul
T U Rcentral al
pentru
romano-catolic,
greco-catolic, reformat– episcopie, pentru alte
*
L
.
Ş
.
C E Nrespectiv.
T R AL ăD EăC U LT
cultului
__________________________
*
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PROTOCOL de FINANTARE nr.......
din data de

Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE
Art.l. –ComunaăDudeștiiăNoi,ăreprezentatăprinăprimarăAlin-Adrian NICA, denumit in
continuare institufia finantatoare,
- Cultul religios ......................................................................................., cu sediul in
localitateaă ........................................................................................................,ă str.ă …ă ,
nr………….,ă jude ulă .......................................................................................,ă avandă
Statutulă
deă
organizareă
şiă
functionareă
recunoscută
prină
H.G.ă
nr..../................................., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr....
din .........................................., numit in continuare Cultul recunoscut/unitatea
centrala
de
cult
pentru
unitatea
de
cult
………………………………………………………………………….ă
In temeiul:
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu
modificarileăşiăcompletarileăulterioareăprinăLegeaănr.ă125/2002,ărepublicat ;ă
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederiloră O.G.ă nr.ă 82/2001,ă cuă modificarileă şiă completarileă ulterioare,ă
republicat ,ă
au incheiat, de comun acord, prezentul protocol.
Cap. II – OBIECTUL
Art. 2. - Obiectul protocolului il constituie stabilirea cadrului general si conditiile
in care unitatea finantatoare aloca sprijin financiar unitatii de cult pe baza
dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru untatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute
din Romania, aprobataă cuă modificariă prină Legeaă nr.ă 125/2002,ă republicat ă siă aă
normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotararea
Guvernuluiănr.ă1470/2002,ărepublicat ăăinăvaloareădeă…………………….,ăfiindăalocată
pentruă…………………………..,ăconformăHCLănră……./…………………..ă
Cap. Ill
DREPTUR1LE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitatile sale locale si centrale de cult, poate
beneficia de sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, in conditiile
legii.
Art. 4. - In cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul
comuneiă Dudeștiiă Noi,ă catreă unitatileă deă cultă componente,ă cultulă recunoscută areă
urmatoarele drepturi si responsabilitati:
a) de a verifica si aviza, prin centrele eparhiale sau, dupa caz, structuri locale
similare, documentatia prin care unitatea de cult din subordine solicita unitatii
finantatoare sprijin financiar in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand
12

cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari prin Legea
nr.ă125/2002,ărepublicat ăsiăaănormelorădeăaplicareăaleăacesteia;
b) de a urmari corectitudinea si respectarea termenelor pentru justificarea
sumelor primite ca sprijin financiar, in conformitate cu O.G. nr. 82/2001, si
destinatia fondurilor alocate prin certificarea documentelor transmise unitatii
finantatoare;
c) are obligatia sa ia masurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, dupa
caz, pentru ca unitatile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la
unitatea finantatoare si nu i-au justificat in termenul legal se restituie la bugetul
local suma nejustificata.
Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera si va sprijini reprezentantii unitatii
finantatoare in activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se
solicita sau a fost acordat sprijin financiar.
Art. 6. - In situatia in care unitatea finantatoare nu poate vira fondurile financiare
direct unitatii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului
recunoscut sau centrului eparhial, dupa caz, acesta din urma are obligatia de a
transmite intreaga suma alocata de catre unitatea finantatoare unitatii beneficiare
in cel mult cinci zile lucratoare.
Art. 7. - Partile pot stabili, de comun acord, un calendar al intalnirilor cu
reprezentantii cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, dupa caz, in vederea
justificarii integrale a sumelor primite.
Art. 8. - Unitatea finantatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin
financiarăpentruăunit ileădeăcultăcareănuăjustificaăfondurileăalocate,ăiarătimpădeăună
an unitatilor de cult care le-au justificat cu intarziere.
Art. 9. - Unitatea finantatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul sau,
la receptia lucrarilor de construire sau reparare a bisericilor realizate si cu
sprijinul sau.
Art. 10. - Unitatea finantatoare are dreptul de a solicita periodic cultului
recunoscutăsituatiaăprivindăfolosireaăşiăjustificareaăfondurilorăalocateăunitatilorădină
subordinea sa.
Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de cult
recunoscute din Romania se supune controlului compartimentului de
Contabilitateăpublic ășăicontrolăintern,ăpotrivitălegii.ă
Art. 12 Unitatea finantatoare are obligatia sa sesizeze organelor de control, in
cazul existentei unor indicii temeinice privind folosirea ilegala a fondurilor alocate
unitatilor de cult.
Comunaă Dudeștiiă Noiă ă ă ă ă ă ă ă ă CULTULă RELIGIOS/Unitateaă deă cult,ă
………………………………ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă…………………………………
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CENTRALIZATOR
PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT
PENTRUă(construcţii,ăreparaţii,ăetc)..................................................
LAăL CAŞULăDEăCULTă(Parohie,ăM n stireăetc.).........................
UNITATEAăCENTRAL ăDEăCULT (Arhiepiscopie, Epicopie etc)
..................................................................
DIN DATA DE..................................
ÎNăSUMAăDE....................................

Factura
Nr. Crt.

9.
10.
11.
12.

Unitatea furnizoare Numărul Data
facturii facturii

Achitat

Valoare
Valoarea Valoare totală
fără TVA cu TVA (inclusiv
TVA)

Nr OP/
Chitanţa

Data

Suma
plătită

1
2
3
4
TOTAL

Întocmită(nume,ăprenume,ăfunctia)
ŞtampilaăUnit ţii

DATAăÎNTOCMIRII
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