
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. PROIECT 
Din 02.12.2021 

 
Privind: modificarea HCL nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local, 

a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport de pe raza comunei 

Ivești 

Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8234 /23.11.2021 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

….12.2021; 
Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 

județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 8234 /23.11.2021; 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub 
nr.8235/23.11.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură și activități economico - 
financiare; 

Având în vedere H.C.L. nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer de la bugetul 
local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport de pe raza 
comunei Ivești; 

Având în vedere cererea nr.8007/15.11.2021, a Parohiei Diecheni, prin care se solicită 
acordarea unui ajutor financiar in valoare de 12.500 lei din bugetul local, în vederea continuării 
lucrărilor avizate de Centrul Eparhial prin devizul de lucrări din anul 2021. 

Având în vedere prevederile art.129 alin.4 lit.„a”, alin.(7) lit.„d” și „f”, și alin.(8) lit.„a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.3, art.7 precum și ale Anexei nr.10, Capitolul I, Litera B, 
Punctul 9 (Cultură, recreere și religie), lit. „c” (Servicii religioase) și lit.„d” Alte servicii în domeniul 
culturii, recreerii și religiei” din Legea nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) şi alin.(4), din Legea nr.273/2006, 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin 
Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin.(2) lit.„a”, „b” si „c” și art.5 din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
din H.G. nr.1470/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.„a” și art.196, alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.I.- Art.2 din H.C.L. nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer de la bugetul 

local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport de pe raza 

comunei Ivești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 



„Art.2.- Se aprobă alocarea prin transfer de la bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei 

Ivești, județul Galați, a sumei de 205.000 lei pentru  finanţarea în anul 2021 a activităţii cultelor 

religioase din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Beneficiarul sumei alocate de la 

bugetul local 

Suma 

alocată 

- lei 

Obiectivele finanțării 

1 Biserica « Sf.Arh.Mihail și Gavril » 

Bucești 

37.500 Continuare lucrări de construcție la  Centrul 

social  

2 Biserica « Sf.Cuv.Parascheva »  

Diecheni 

37.500 Lucrări de finisaj ale centrului multifuncțional, 

nivelul –demisol 

3 Biserica « Sf.Gheorghe » Ivești 130.000 Cheltuieli pentru : 

- reparații biserică (25.000 lei),  

- montare gard (105.000 lei)  

 

Art.II.- Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer 

de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport 

de pe raza comunei Ivești, rămân neschimbate. 

  
Art.III.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 

celor interesaţi. 
 
                                  INITIATOR,                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                                    P R I M A R,                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                 Gheoca Maricel                                                                   Toma Zanfirica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA IVESTI 

P R I M A R 

Nr.8234 din 23.11.2021 

 

 

REFERAT APROBARE 

 

 

La proiectul de hotărâre privind HCL nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin transfer 

de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și 

sport de pe raza comunei Ivești 

Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie modificarea HCL nr.44/14.06.2021, privind 

aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, 

ale cultelor religioase și sport de pe raza comunei Ivești 

Având în vedere prevederile HCL nr.27/19.04.2021, privind aprobarea bugetului local al 

comunei Ivești pe anul 2021, prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2021, a estimărilor pe anii 

2022-2024, și Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022- 2024, 

Prin cererea nr.8007/15.11.2021 a domnului Preot Paroh Bădărău Gelu, prin care solicită 

suplimentarea ajutorului financiar cu suma de 12.500 lei în vederea continuării lucrărilor avizate de 

Centrul Eparhial la Centrul Multifuncțional parohial. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (9) din 

O.U.G. 57/3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun 

aprobarea proiectului de hotărâre cu privire suplimentarea ajutorului financiar cu suma de 12.500 lei în 

vederea continuării lucrărilor avizate de Centrul Eparhial la Centrul Multifuncțional parohial. 

Proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Ivești, județul 

Galați. 

Consiliul local al comunei Ivesti are competenta adoptarii proiectului de hotarare prezentat. 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA IVEŞTI  
P R I M A R ,  

Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe  
Nr.8235 din 23.11.2021  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.44/14.06.2021, privind aprobarea alocării prin 
transfer de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale cultelor religioase și sport de 
pe raza comunei Ivești  

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 din O.U.G.nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere modificarea HCL nr.44/14.06.2021, 

privind aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local, a unor sume pentru finanțarea activităților: cultură, ale 

cultelor religioase și sport de pe raza comunei Ivești.  

Prin cererea nr.8007/15.11.2021 a domnului Preot Paroh Bădărău Gelu, prin care solicită suplimentarea 

ajutorului financiar cu suma de 12.500 lei în vederea continuării lucrărilor avizate de Centrul Eparhial la Centrul 

Multifuncțional parohial. 

Conform prevederilor art. 3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin Legea nr. 

125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul local se pot aloca fonduri 

pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri 

sau cu venituri reduse, pentru repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor 

aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;  

Având in vedere prevederile art. 4 alin.(2) lit.”a” , „b” si „c” din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, din bugetele locale ale comunelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale 

unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici, reparării 

lăcaşurilor de cult, precum si conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;  

Având in vedere prevederile art.3, art.7 precum și ale Anexei nr.10, Capitolul I, Litera B, Punctul 9 

(Cultură, recreere și religie), lit. „c” (Servicii religioase) și lit.„d” Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și 

religiei” din Legea nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021, precum si ale art.5 alin.(1) lit.„a”, alin.(3) si 

alin.(4), si art.27 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

Ca urmare a celor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (9) din O.U.G. 57/3 

iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de 

hotărâre cu privire la suplimentarea ajutorului financiar cu suma de 12.500 lei în vederea continuării lucrărilor 

avizate de Centrul Eparhial la Centrul Multifuncțional parohial. 

Consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului 

local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din 02.12.2021 

 

Șef serviciu, 

Barbu Corina-Ionela 


