
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea de sprijin financiar unor  unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România 

 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 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 şi completările ulterioare; 

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. Neamţ înregistrate sub nr. 13964 din 18.08.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, 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: (1) Se aprobă acordarea din bugetul Oraşului Tîrgu Neamţ a sumei de 30.000 lei ca 

sprijin financiar pentru unele unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, după cum urmează: 

- Suma de 20.000 lei Parohiei Sfinţii Voievozi Tg. Neamţ, în vederea construirii unei capele 
mortuare; 

- Suma de 10.000 lei Capelei Spital – Fundaţia HelpSpit Tg. Neamţ, în vederea realizării unor 
reparaţii curente, conform acordului de asociere anexat; 
(2) Sumele acordate potrivit alin. (1) vor fi justificate în conformitate cu prevederile art. 15 din 

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 şi 
completările ulterioare. 

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 oraş, 

                  C.j. Ţuţu Ion 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 13964 DIN 18.08.2017 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind acordarea de sprijin financiar unor  unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 
 
 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, pot beneficia, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare 
anuale. 

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, alocarea sprijinului financiar se realizează prin 
hotărâre a consiliilor locale, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite 
de la unităţile locale de cult. 

Unităţile de cult solicită acordarea unui sprijin financiar, după cum urmează: 
- Prin adresa nr. 13.876 din 17.08.2017 se solicită sprijin financiar pentru Parohia Sfinţii 

Voievozi Tg. Neamţ, în vederea construirii unei capele mortuare; 
- Prin adresa nr. 13.823 din 16.08.2017, se solicită sprijin financiar pentru Capela Spital – 

Fundaţia HelpSpit Tg. Neamţ, în vederea realizării de reparaţii curente. 
 
Având în vedere cele de mai sus propun acordarea unui sprijin financiar în sumă totală de 

30.000 lei, din care: 
- Suma de 20.000 lei Parohiei Sfinţii Voievozi Tg. Neamţ, în vederea construirii unei capele 

mortuare; 
- Suma de 10.000 lei Capelei Spital – Fundaţia HelpSpit Tg. Neamţ, în vederea realizării de 

reparaţii curente; 
 
Această sumă va fi alocată din bugetul pe anul în curs şi va fi justificată în conformitate cu 

prevederile art. 15 din H.G. nr. 1470/2002, republicată. 
Prin urmare, am iniţiat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Local Tg. Neamţ. 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                AVIZAT, 
Birou Buget, Contabilitate                                             PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                  HARPA VASILICĂ 
NR. 13964 DIN 18.08.2017             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

privind acordarea de sprijin financiar unor  unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
 

Conform art. 4 alin 2 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, , republicată, de la 
bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult 
destinate 

 
a. întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 
b. construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor 

în vigoare, precum şi reparării ale lăcaşurilor de cult; 
c. conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 
d. desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
e. amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 
f. construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
g. construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
h.  construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, alocarea 
sprijinului financiar se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, la solicitarea unităţii centrale de 
cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele 
prevăzute la art. 14 alin (1) din actul normative sus menţionat, documente care au fost verificate de 
specialiştii din cadrul Primăriei Oraşului Tg. Neamţ, constatând că îndeplinesc condiţiile legii. 

Pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile de lucrări, 
solicitantul va depune documente justificative în conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 
1470/2002, republicată.  

 
Faţă de cele prezentate apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ.  
 
 
 
      Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,               Birou Buget, Contabilitate 
                          Ing. Amihăilesei Daniel                                                  Ec. Tanasă Carmen 
 
 

Serviciul juridic, 
Cons. jr. Iovoaea Ciprian 

 



ACORD DE ASOCIERE 
nr ....... din data de ……………… 

 
 

Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE 
 
Art.l. – Unitatea administrativ teritorială Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentată prin primar 
Harpa Vasilică, cu sediul in localitatea Tg. Neamţ, bdl. Ştefan cel Mare nr. 62, cod fiscal 
2614104, denumit in continuare instituţia finanţatoare, 

 
       - Asociaţia Help – Spit Tg. Neamţ - Capela „Sf. Dimitrie” Spitalul Tg. Neamţ –, cu 
sediul in localitatea Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35, judeţul Neamţ, cod fiscal 
19049684, cont RO65BTRL02801205995436XX deschis la Banca Transilvania Sucursala 
Tg. Neamţ, reprezentant prin Preot Paroh Creţu Emilian, 
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 modificarile 
şi completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată; 

- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, republicată, 

 
au incheiat, de comun acord, prezentul acord.  
 
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, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 125/2002, republicată si a normelor 
metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
1470/2002, republicată si HCL nr. 36 / din 27.02.2015. 

- Sprijinul financiar de la bugetul local al orasului Tirgu Neamt este in valoare de 
10.000 lei, fiind alocat pentru: Reparaţii curente la Capela Spital conform HCL nr. 
…………………………..., in doua transe: 70% avans si 30% dupa prezentarea documentelor 
justificative. 

  
Cap. Ill DREPTUR1LE şi 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 orasului Tirgu 
Neamt, catre unitatile de cult componente, cultul recunoscut are 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 cultelor religioase recunoscute 

din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 125/2002, republicată si 
a normelor de aplicare ale acesteia; 
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 financiar 
pentru unităţile de cult care nu justifica fondurile alocate, iar timp de un 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 recunoscut 
situatia privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unitatilor din subordinea sa. 
 
Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de cult recunoscute din 
Romania se supune controlului compartimentului de specialitate din Primaria orasului Tirgu 
Neamt, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercita controlul 
financiar asupra utilizarii fondurilor publice de catre unitatile de cult, apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania. 
 
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. 
 
 
 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ,                   CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult, 
               


