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HOTĂRÂRE 
privind acordarea unei forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Blajel, pentru 

unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania  
 

Consiliul Local al comunei Blajel întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 noiembrie 2020 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 4619/13.11.2020, inscris la 

pozitia nr. 7 a Anexei la Dispozitia Primarului comunei Blajel nr. 148/13.11.2020 prin care se solicita aprobarea 
cererilor depuse de unitatile de cult de pe raza comunei Blajel,  

Avand in vedere raportul inregistrat sub nr. 4657/18.11.2020 a compartimentului financiar contabil, im-
pozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 19.11.2020 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de HCL Blajel  nr. 66/2020 privind rectificarea bugetului local, 
Văzând cererile nr. 2326/19.10.2020 a Parohiei Ortodoxe Romana Romanesti, nr. 4327/19.10.2020 ac 

Parohiei Ortodoxe Romana Paucea, nr.4325/19.10.2020 a Parohiei Greco – Catolica Blajel, nr. nr. 4329/2020 a 
Bisericii Penticostale Paucea, nr. 4328/2020 a Parohiei Reformate Blajel si nr. 4374/22.10.2020 a Parohiei 
Ortodoxe Blajel, prin care se solicită acordarea sprijinului financiar, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. “a”, si alin (14), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unei forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Blajel, pen-
tru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult de pe raza comunei Blajel, după cum urmează: 

 
Unitati de cult Suma alocata 

Parohia Ortodoxa Romana Romanesti 4000 
Parohia Ortodoxe Romana Paucea 4000 
Parohia Ortodoxa “Sfantul Ierarh Nicolae” Blajel 4000 
Arhiepiscopia Majora Romana – Unita cu Roma, Greco – 
Catolica, Parohia Blajel 

4000 

Biserica Penticostala Paucea 4000 
Oficiul Parohial Reformat Blajel 4000 
Oficiul Parohial Reformat Paucea 4000 
Biserica Penticostala “Puterea Cuvantului” Blajel 4000 
Total  32.000 
 
 (2) Sumele acordate sunt destinate asigurarii intretinerii si functionarii unitatilor de cult sau, dupa caz, 

conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu si/sau a reparatiilor sediilor administrative ale acestora. 
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(3) Reprezentantii legali ai unitatilor de cult beneficiare, au obligatia respectarii destinatiei sumelor 
acordate si pana la data de 20.12.2020, sa prezinte documente justificative privind modul de utilizare a 
fondurilor publice.     

 
Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment financiar contabil, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 
Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 

Costin Nicolae                              Secretar general 
                                                                              Ghiorghe Ioana 

 
 
 
 
Nr. 74/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 19 noiembrie 2020 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl Boesan Mihai) din numărul total de 11 consilieri în 
funcţie 

 
 


