
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 48

privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Valea Cânepii

 Consiliul Local Unirea întrunit în sedință extraordinară de lucru din data de 10.05.2021
Având în vedere:
-  solicitarea de finanțare formulată de Parohia Valea Cânepii nr. 8/15.04.2021, preot Mihai 
Popa, paroh la biserica Sfântul Nicolae, înregistrată sub nr. 1762/15.04.2021, însoțită de acte 
justificative
- Raportul de de aprobare al primarului comunei Unirea;
- Rapoartele de avizare ale comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii și control, comisia pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor si comisia
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive și de agrement 
- prevederile art. 3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  și art. 
4 alin. (2), art.5) și art.14 din HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 
- prevederile art. 129 alin.(2) lit. „a”, alin. (8) lit. ̋ „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă  acordarea sprijinului financiar pentru Parohia Valea Cânepii  în anul 2021, 
conform contractului prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Consiliul Local al comunei Unirea va asigura finanțarea Parohiei Valea Cânepii cu 
suma de 90 000 lei, necesară în activitatea sa pentru anul 2021, sumă ce a fost prevăzută în 
bugetul local pe anul 2021 la cap. 67 subcapitolul 67.06. ”Susținere culte”. Decontarea 
cheltuielilor se va face conform obiectivelor și a metodologiei de decontare, anexate la 
contractul de finanțare. 
Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Unirea să semneze contractul de finanțare, 
prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Secretarul general al comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre. 
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