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HOT;RÂREA  NR. 17 
Privind: privind alocarea de fonduri b<neКti unor unit<Мi de cult religios din comuna Danicei, 
înăsum<ătotal<ădeă30.000ălei,ănecesareăpentruăconstrucМii, modernizare, reparaМii,ăşiăfinalizareaă

lucr<rilorăînceputeălaăl<caКurileădeăcult,ăînăanulă2022 
 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din 28 
februarie 2022, fiind legal constituită prin participarea un număr de 10 consilieri din totalul de 11 
consilieri locali în functie; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Dănicei, înregistrat la nr.  
655/10.02.2022 Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Danicei Cernatescu Mihai 
înregistrat la nr. 696/11.02.2022; 
 Observând Avizul de legalitate nr. 825 din 21.02.2022 prezentat de Secretarul General al 
Comunei Dănicei și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr.935 
DIN 28.02.2022; 

Cererile înregistrate sub numerele 4912 din 27.12.2021 (Parohia Lăunele de Jos); 4953 din 
28.12.2021 (Parohia Dobrești); 4954 din 28.12.2021 (Parohia Valea Scheiului); 
 Conform prevederilor: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, alt. I O, art.28, anexa. 

- O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România republicată, art.3 
alin. (3); 

- H.G. nr. 1470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România  Republicată, art. 4, alin(2), art.5; 

 
   Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică ; 
 În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi “pentru”, 
0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
         

HOT;RÂRE 
 
 Art.1.   Aprobă alocarea de fonduri bănești unor unități de cult religios din comuna Dănicei, 
în sumă totală de 30.000 lei, necesare pentru construcții, modernizare, reparații, și finalizarea 
lucrărilor începute la lăcașurile de cult, în anul 2022, după cum urmează: 

- Parohia Lăunele de jos – 10.000 lei; 
- Parohia Dobrești – 10.000 lei; 
- Parohia Valea Scheiului – 10.000 lei; 



 Art.2. Decontarea sumei alocate unităților de cult se va face în baza documentelor 
justificative prevăzute de lege; 

Art.3.  Beneficiarii au obligația de a depune documentele justificative până la data de 31 
decembrie 2022, în caz contrar în anul următor nu le vor mai fi alocate sume; 
 Art.4.  Beneficiarii au obligația de a face referire explicită prin afișarea pe panouri, bannere, 
la locul de execuție al lucrărilor a următoarei expresii: „Proiect realizat cu sprijinul Consiliului local 
al comunei Danicei în cuantum de_____lei”; 

Art.5 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Dănicei și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Dănicei; 
 Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea; 
- Primarului comunei Dănicei; 
- Compartimentului contabilitate; 
- Site comuna Dănicei: www.primaria-danicei.ro 

 
PRESEDINTE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                       SECRETAR GENERAL UAT DANICEI 
POPESCU ION                               VOIMAN IONUT NARCIS 
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