
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ  
către unităţile de cult pentru anul 2015 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 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; 

Având în vedere Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 
local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobat prin H.C.L. nr. 36 din 27.02.2015; 

Avand în vedere Raportul procedurii al comisiei de evaluarea a cererilor depuse de către 
unităţiele de cult nr. 6148 din data de 20.03.2015; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ  şi Raportul de 
specialitate comuna al Biroului Buget, Contabilitate şi al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare 
Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neam ţ înregistrate sub nr. 6169 din 23.03.2015; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b şi d, alin. 4 lit a, alin. 6, lit. c), art. 45, alin.1 şi art. 115, 

alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumelor din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ către 
unităţile de cult pentru anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeaza Biroul Buget, Contabilitate şi 
Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Iniţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 6.169 DIN 23.03.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ  
către unităţile de cult pentru anul 2015 

 
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 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; 

Având în vedere Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 
local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România pentru anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr. 36 din 27.02.2015; 

Avand în vedere Raportul procedurii al comisiei de evaluarea a cererilor depuse de către 
unităţiele de cult nr. 6.148 din data de 20.03.2015; 

Propun repartizarea următoarelor sume din bugetul local al oraşului Tg. Neamţ pe anul 2015 
către unităţile de cult astfel: 

 
Nr. 
crt 

Unitatea de cult Denumire proiect Sumă propusă 
pentru finanţare 

în 2015 
1. Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bejeni 

Humuleşti 
Construire biserică 10.000 lei 

2. Parohia „Sf. Voievozi” Amenajare curte interioară 30.000 lei 

3. Parohia „Sf. Spiridon” Montare pavele alei 0 lei 

4. Parohia „Sf. Gheorghe” Blebea  Amenajare curte interioară 0 lei 

5. Parohia „Sf. Ilie” Achitare pavele 0 lei 

6. Parohia „Sf. Nicolae” Montare pavele 10.000 lei 

7. Parohia „Sf. Gheorghe”  Lucrări de pavare şi bordurare 
a curţii bisericii 

20.000 lei 

8. Capela „Sf. Dimitrie” Spitalul Tg.  
Neamţ – Asociaţia Help Split 

Achiziţionare mochetă şi 
reparaţii curente 

10.000 lei 

9. Parohia Humuleştii Noi Montare pavele curţi interioare 0 lei 

10. Parohia „Sf. Haralambie” Spălare pictură 20.000 lei 

11. Parohia Adormirea M aicii Domnului Pavaj alee în curtea bisericii 30.000 lei 

12. Parohia Humuleşti Lucrări extindere şi 
consolidare 

20.000 lei 

 TOTAL  150.000 lei 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 APROB, 
Birou Buget, Contabilitate                                             PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                  HARPA VASILICĂ 
NR. 6.169 DIN 23.03.2015             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ  
către unităţile de cult pentru anul 2015 

 
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 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; 

Având în vedere Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 
local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România pentru anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr. 36 din 27.02.2015; 

Avand în vedere Raportul procedurii al comisiei de evaluarea a cererilor depuse de către 
unităţiele de cult nr. 6.148 din data de 20.03.2015; 

Se propune repartizarea următoarelor sume din bugetul local al oraşului Tg. Neamţ pe anul 
2015 către unităţile de cult astfel: 

 
Nr. 
crt 

Unitatea de cult Denumire proiect Sumă propusă 
pentru finanţare 

în 2015 
1. Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bejeni 

Humuleşti 
Construire biserică 10.000 lei 

2. Parohia „Sf. Voievozi” Amenajare curte interioară 30.000 lei 

3. Parohia „Sf. Spiridon” Montare pavele alei 0 lei 

4. Parohia „Sf. Gheorghe” Blebea  Amenajare curte interioară 0 lei 

5. Parohia „Sf. Ilie” Achitare pavele 0 lei 

6. Parohia „Sf. Nicolae” Montare pavele 10.000 lei 

7. Parohia „Sf. Gheorghe”  Lucrări de pavare şi bordurare 
a curţii bisericii 

20.000 lei 

8. Capela „Sf. Dimitrie” Spitalul Tg.  
Neamţ – Asociaţia Help Split 

Achiziţionare mochetă şi 
reparaţii curente 

10.000 lei 

9. Parohia Humuleştii Noi Montare pavele curţi interioare 0 lei 

10. Parohia „Sf. Haralambie” Spălare pictură 20.000 lei 

11. Parohia Adormirea M aicii Domnului Pavaj alee în curtea bisericii 30.000 lei 

12. Parohia Humuleşti Lucrări extindere şi 
consolidare 

20.000 lei 

 TOTAL  150.000 lei 
 
 
 



 
 
În urma EXAMINĂRII cererilor depuse s-a constatat că toate solicitările unităţilor de cult 

îndeplinesc condiţiile de calificare, conform Regulamentului privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ, pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România” pentru anul 2015, aprobat prin 
H.C.L. Nr. 36 din 27.02.2015. 

 
Deoarece suma alocată din bugetul local pe anul 2015 pentru finanţarea unităţilor de cult – 

150.000 lei – este mult mai mică decât suma totală solicitată de către cel 12 unităţi de cult eligibile,  
respectiv 620.868,06 lei, comisia a hotărât ca finanţările să fie acordate în funcţie de următoarele 
criterii: 

- priorităţile de investiţii pentru anul 2015; 
- datoriile unităţilor de cult existente; 
- sume primite de la bugetul local în anii precedenţi; 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ către 
unităţile de cult pentru anul 2015. 
 
 
 
      Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,               Birou Buget, Contabilitate 
                          Ing. Amihăilesei Daniel                                                  Ec. Tanasă Carmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXĂ la H.C.L.   nr………. din ……………. 

 
 
 
 

Repartizarea sumelor din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ  
către unităţile de cult pentru anul 2015 

 
 
 

Nr. 
crt 

Unitatea de cult Denumire proiect Sumă propusă 
pentru finanţare 

în 2015 
1. Parohia „S f. Trei Ierarhi” 

Bejeni Humuleşti 
Construire biserică 10.000 lei 

2. Parohia „S f. Voievozi” Amenajare curte 
interioară 

30.000 lei 

3. Parohia „S f. Nicolae” 
 

Montare pavele 10.000 lei 

4. Parohia „S f. Gheorghe”  Lucrări de pavare şi 
bordurare a curţii bisericii 

20.000 lei 

5. Capela „Sf. Dimitrie” Spitalul 
Tg. Neamţ – Asociaţia Help 
S plit 

Achiziţionare mochetă şi 
reparaţii curente 

10.000 lei 

6. Parohia „S f. Haralambie” 
 

S pălare pictură 20.000 lei 

7. Parohia Adormirea Maicii 
Domnului 

Pavaj alee în curtea 
bisericii 

30.000 lei 

8. Parohia Humuleşti Lucrări extindere şi 
consolidare 

20.000 lei 

 TOTAL  150.000 lei 

 


