
        

R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                                 COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                          cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                              e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Roseți, județul Călărași 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi  întrunit în şedinţa ordinară de lucru la data 

de 26 Mai 2022, 

 Având în vedere : 

-prevederile art. 3 alin. (3) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.4 alin. (2), lit.a), lit.b) art.5, art. 14 si art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    -prevederile art. 129 alin.( 2) lit.d) coroborate cu alin.(8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

              Analizând: 

  -cererea nr.4818/04.05.2022 pentru acordarea unui sprijin financiar a  Bisericii ortodoxe-Parohia      

 Roseți 3 cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul înaintată de preot paroh  Bădica-

Georgian Florin însoțită de documente ce susțin solicitarea sprijinului; 

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Bisericii Ortodoxe Parohia Roseți 3 înaintată de 

preot paroh  Bădica Georgian-Florin  din data de 04.05.2022, 

   -cererea nr.1978/15.02.2022 pentru acordarea unui sprijin financiar a Parohiei Roseți 2 cu hramul 

Sfântul Ioan Botezătorul înaintată de preot paroh  Șerban Georgian însoțită de documente ce susțin 

solicitarea sprijinului; 

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Bisericii Ortodoxe Parohia Roseți 2 înaintată de 

preot paroh Șerban Georgian  din data de 04.05.2022, 

   -cererea nr.4825/04.05.2022 pentru acordarea unui sprijin financiar a Parohiei Roseți 1 cu hramul 

Sfântul Nicolae înaintată de preot paroh Ciobanu Gabriel-Teodor însoțită de documente ce susțin 

solicitarea sprijinului; 

-declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului Bisericii Ortodoxe Parohia Roseți 1 înaintată de 

preot paroh Ciobanu Gabiel-Teodor din data de 04.05.2022, 

-referat de aprobare  al primarului comunei Roseți înregistrat cu nr. 5147/12.05.2022 întocmit la 

proiectul de hotărâre inițiat; 

-raportul de specialitate nr.4954/09.05.2022 al inspectorului cheltuieli-Georgeta Apostol, 

-prevederile H.C.L. nr. 11 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Roseți, județul 

Călărași pe anul 2022; 

-avizul comisiei de specialitate  nr. 2  din cadrul consiliului local înregistrat cu nr. 5393/24.05.2022, 

-prevederile H.C.L. nr.24/27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a potențialului 

președinte de ședință pentru  perioada Mai-Iulie 2022, 

 În temeiul  art. 196 alin.(1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit a)  din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 

comunei Roseți adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20000 lei de la bugetul local al 

comunei Roseți, județul Călărași,  Bisericii ortodoxe-Parohia  nr. 1 Roseți,  în vederea acoperirii unei 

părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrările de realizare a centrului parohial multifuncțional. 

 Art.2. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20000 lei de la bugetul local al 

comunei Roseți, județul Călărași, Bisericii ortodoxe-Parohia  nr. 2 Roseți,  în vederea acoperirii unei 

părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrările de realizare a picturii bisericii. 

 Art.3. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20000 lei de la bugetul local al 

comunei Roseți, județul Călărași,  Bisericii ortodoxe-Parohia  nr. 3  Roseți,  în vederea acoperirii unei 

părţi din valoarea cheltuielilor efectuate cu lucrările de reparații a bisericii. 

  Art.4. Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultura recreere și religie”, în limita 

prevederilor bugetare până la sfârşitul anului 2022. 

 Art.5. Pentru sprijinul financiar alocat, reprezentanții Parohiilor nr. 1, nr. 2, nr.3 din comuna 

Roseți, județul Călărași prin preotul paroh, vor depune documente justificative conform  art. 15 din 

H.G.R. nr. 1470/2002 însoțite de un raport de justificare al utilizării sprijinului acordat.     

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Roseți  și 

inspectorul cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  primarul comunei 

Roseți. 

 -Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul 

Călărași, parohiilor nr. 1, nr. 2, nr. 3 din comuna Roseți, județul Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și 

prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți. 

 

 
 Preşedinte de şedinţă,                                                                                                           Contrasemnează, 
Aurel-Constantin CIOROI                                                                      Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 

Nr. consilieri:15 

Prezenti:15 

Adoptată cu 15 voturi «pentru» 
Voturi «contra»______ 

Abtineri:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 40 

Adoptată la Roseţi 

     Astăzi, 26.05.2022    

http://www.comunaroseti.ro/

