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H O T Ă R Â R E 

Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară convocată 

în dată de 09.02.2022 

 Având în vedere: 

- Cererea nr.348/27.01.2022 a Parohiei Gheboieni, înregistrată la sediul Primăriei comunei 

Tătărani la nr.838/31.01.2022, prin care se solicit sprijin financiar pentru achiziționare material si 

lucrari interioare, respectiv lucrări la instalațiile termice la obiectivul “Spatiu social, agrement și 

petrecerea timpului liber”; 

- Proiectul de hotarare Nr.6/01.02.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

- Referatul de aprobare Nr.899/01.02.2022 prezentat de Primarul comunei Tatarani la proiectul 

de hotarare; 

- Raportul de specialitate nr.903/01.02.2022  întocmit de consilier birou financiar -contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani, având în vedere proiectul de 

hotarare privind acordarea unui sprijin financiar parohiei Gheboieni, comuna Tatarani, judetul 

Dambovita. 

- Prevederile art. 3 alin. (3) din OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu prevederile  art. 4 alin. (2) si art. 5 din HG 

nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 

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

religioase recunoscute din Romania, republicata.  

-  Rapoartul favorabil de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani; 

      În temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”, art.135 alin.8), art.139 alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

H O T Ă R A Ș T E: 

 

 

       Art.1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni comuna Tătărani, județul  

Dâmbovița în suma de 50.000 lei, pentru achiziționare material si lucrări interioare, respectiv lucrări 

la instalațiile termice la obiectivul “ Spatiu social, agrement și petrecerea timpului liber”. 

 

      Art.2.- Suma va fi alocată din bugetul local pentruanul 2022 și va fi decontată pe baza facturilor 

depuse de beneficiarul sprijinului, respectiv Parohia Gheboieni. 

 

      Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 



 

 

      Art.4- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință public prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro-Monitorul Oficial Local, sub 

eticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

  

TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.10                                                                              ANTOFIE TIBERIU 

Data-09.02.2022 

 

 

 

 

 

                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                    p. SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                    BAICU  TRAIAN 

 

  

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi   „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15 

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieriabsenți: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

 

P  R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E 

Nr.6/01.02.2022 

Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

 Având în vedere: 

- Cererea nr.348/27.01.2022 a Parohiei Gheboieni, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani 

la nr.838/31.01.2022, prin care se solicit sprijin financiar pentru achiziționare material si lucrari 

interioare, respectiv lucrari la instalatiile termice la obiectivul “Spatiu social, agrement și petrecerea 

timpului liber”; 

- Prevederile art. 3 alin. (3) din OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu prevederile  art. 4 alin. (2) si art. 5 din HG nr. 

1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recunoscute din Romania, republicata.  

      -Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”, art.135 alin.8), art.139 alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R A Ș T E: 

 

      Art.1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni comuna Tătărani, județul  

Dâmbovița în suma de 50.000 lei, pentru achiziționare material si lucrari interioare, respective 

lucrari la instalatiile termice la obiectivul “ Spatiu social, agrement și petrecerea timpului liber”. 

   Art.2.- Suma va fi alocată din bugetul local pentruanul 2022 și va fi decontată pe baza facturilor  

depuse de beneficiarul sprijinului, respectiv Parohia Gheboieni. 

    Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani. 

   Art.4-Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Tătărani Primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință public prin publicare pe pagina 

de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro-Monitorul Oficial Local, sub eticheta  ”Hotărârile 

autorității deliberative”   

TĂTĂRANI                                                                                         I N I Ț I A T O R 

                                                                                                                   P R I M A R 

                                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

                               Avizat  pentru legalitate, 

                      SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                              MIHĂILĂ MIOARA 

 

  

 



 
      R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       PRIMARIA  

Nr.903/01.02.2022 

 

 

Raport  de specialitate 

la Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, comuna 

Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

   Subsemnata Cocoșilă Bianca- Georgiana,consilier superior la biroul financiar -contabilitate din  

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita, avand in vedere: 

- Cererea nr.348/27.01.2022 a Parohiei Gheboieni, înregistrată la sediul Primăriei comunei 

Tătărani la nr.838/31.01.2022, prin care se solicit sprijin financiar pentru achiziționare material si 

lucrari interioare, respectiv lucrari la instalatiile termice la obiectivul “ Spatiu social, agreement și 

petrecerea timpului liber”; 

- Proiectul de hotarare Nr.6/01.02.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

- Referatul de aprobare Nr.899/01.02.2022 prezentat de Primarul comunei Tatarani la proiectul 

de hotarare; 

- Prevederile art. 3 alin. (3) din OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioasere cunoscute din Romania, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu prevederile  art. 4 alin. (2) si art. 5 din HG 

nr. 1470/2002 privinda probarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 

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

religioase recunoscute din Romania, republicata. 

Tinand cont de prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”, art.135 alin.8),art.136 alin.1)si art.139 

alin.3) lit.”a”din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   Consider ca Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, poate fi supus dezbaterii Consiliului local Tatarani, in forma 

propusa de inițiator, acesta respectând legislația în vigoare. 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR, 

Cocoșilă Bianca- Georgiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

      PRIMAR  

Nr.899/01.02.2022 

 

 

 

 

REFERAT   DE  APROBARE 

 Al Proiectului de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, 

comunaTătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

 Având în vedere: 

- Cererea nr.348/27.01.2022 a Parohiei Gheboieni, înregistrată la sediul Primăriei comunei 

Tătărani la nr.838/31.01.2022, prin care se solicit sprijin financiar pentruachiziționare material si 

lucrari interioare, respectiv lucrari la instalatiile termice la obiectivul “ Spatiu social, agreement și 

petrecerea timpului liber”; 

- Proiectul de hotarare Nr.6/01.02.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

- Prevederile art. 3 alin. (3) din OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor orme de sprijin financiar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioaser ecunoscute din Romania, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu prevederile  art. 4 alin. (2) si art. 5 din HG nr. 

1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 

recunoscute din Romania, republicata.  

Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”,art.135 alin.8), art.136 alin.1) si art.139 alin.3) 

lit.”a”din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

    Constat că se impune supunerea spre dezbatere și aprobare Consiliului local Tătărani a proiectului 

de  hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gheboieni, comunaTătărani, județul 

Dâmbovița, având în vedere solicitarea facuta, documentele care insotesc cererea si tinand cond de 

prevederea bugetară din bugetul local al comunei Tătărani pe anul 2022 pentru astfel de cheltuieli. 

 

 

 

 

 

P R IM A R 

PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 


