
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3838 din 24.06.2020 

privind alocarea unor fonduri din bugetul local al Comunei Oțeleni pentru repararea 

clădirii având destinația de asezământ de asistență socială și unitate de invatamant teologic 

pentru o unitate de cult din comuna Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind alocarea unor fonduri din bugetul local al Comunei Oțeleni pentru repararea clădirii 

având destinația de asezământ de asistență socială și unitate de invatamant teologic pentru o 

unitate de cult din comuna Oțeleni 

Având în vedere cererea Congregației ”Surorile Maestre ale Sf. Doroteea Fiicele Sfintelor 

Inimi”, înregistrată cu nr. 9713 din 04.12.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 13 din 19 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe anul 2020; 

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 modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. f) și h), art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 

privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase  recunoscute din Romania; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religiosă și regimul 

general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificată, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi 

”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



 

ART.1 – Se alocă suma de 5.000 lei din bugetul local al Comunei Oțeleni pentru 

repararea clădirii având destinația de asezământ de asistență socială și unitate de invatamant 

teologic, șituată în localitatea Oțeleni, județul Iași, pentru Congregația ”Surorile Maestre ale Sf. 

Doroteea Fiicele Sfintelor Inimi”, cu sediul în municipiul Roman, C.I.F. 34476263/08.05.2015. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul Compartimentului financiar-contabil 

va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Congregației ”Surorile Maestre ale Sf. Doroteea Fiicele Sfintelor Inimi” 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.3839 din 24.06.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local al Comunei 

Oțeleni pentru repararea clădirii având destinația de asezământ de asistență socială și 

unitate de invatamant teologic pentru o unitate de cult din comuna Oțeleni 

 

 

Având în vedere cererea Congregației ”Surorile Maestre ale Sf. Doroteea Fiicele Sfintelor 

Inimi”, înregistrată cu nr. 9713 din 04.12.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 13 din 19 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe anul 2020; 

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 modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. f) și h), art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 

privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase  recunoscute din Romania; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religiosă și regimul 

general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.  

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment financiar-contabil 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr._______din____________ 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local al Comunei 

Oțeleni pentru repararea clădirii având destinația de asezământ de asistență socială și 

unitate de invatamant teologic pentru o unitate de cult din comuna Oțeleni 

 

De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare 

pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru 

construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor 

apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si 

intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative 

ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a 

cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de 

asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de 

asistenta sociala si medicala sustinute de acestea. 

Din bugetele locale ale comunelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor 

proprii ale unitatilor de cult destinate construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand 

destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult precum și 

construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute.  

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind alocarea unor fonduri din bugetul local al Comunei Oțeleni pentru repararea clădirii 

având destinația de asezământ de asistență socială și unitate de invatamant teologic pentru o 

unitate de cult din comuna Oțeleni; 

Având în vedere cererea Congregației ”Surorile Maestre ale Sf. Doroteea Fiicele Sfintelor 

Inimi”, înregistrată cu nr. 9713 din 04.12.2019; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 13 din 19 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe anul 2020; 

 Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local. 

 

Compartiment financiar-contabil, 

Cons. Filip Anca Ionela 


