
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Căprioru, 

 comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

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

în dată de 31.03.2022 

 Având în vedere: 
- Cererea nr.21/21.02.2022 a Parohiei Căprioru, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.1852/04.03.2022, prin care se solicită sprijin financiar pentru reparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de 

acees) la biserica parohială, însoțită de recomandarea nr.975/25.02.2022 a  Arhiepiscopiei Targoviste; 

- Proiectul de hotarare Nr.12/18.03.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

- Referatul de aprobare Nr.2292/18.03.2022 prezentat de Primarul comunei Tatarani la proiectul de 

hotarare; 

- Raportul de specialitate nr.2297/18.03.2022 intocmit de consilier birou financiar -contabilitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarani, avand in 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; 

In temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”,  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 Căprirou, comuna Tătărani, județul 

Dâmbovița în suma de 25.000 lei,  pentrur eparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de acees) la biserica 

parohială. 

 

 

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

depuse de beneficiarul sprijinului, respectiv Parohia Căprioru. 

 

       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 publică prin 

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

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

  

TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.12                                                                             ANTOFIE TIBERIU 

Data-31.03.2022 

 

 

 

 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate, 

   SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

         MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 
 

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

Nr. consilieri în funcție: 15 

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți:      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

 

P R OI ECT   DE   H O T Ă R Â R E 
Nr.12/18.03.2022 

Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei  Căprioru, 

 comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

 Având în vedere: 

- Cererea nr.21/21.02.2022 a Parohiei Căprioru, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.1852/04.03.2022, prin care se solicită sprijin financiar pentru reparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de 

acees) la biserica parohială, însoțită de recomandarea nr.975/25.02.2022 a  Arhiepiscopiei Targoviste, 
- 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.136 alin.1) si art.139 alin.3) lit.”a”din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

                                                        H O T Ă R Ă Ș TE : 

        

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

Dâmbovița în suma de 25.000 lei,  pentrur eparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de acees) la biserica 

parohială. 

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

facturilor depuse de beneficiarul sprijinului, respectiv Parohia Căproiru. 

         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 publică prin 

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

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

TĂTĂRANI 

                                           INIȚIATOR, 

                                                                                            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 

       P R I M A R   

Nr.2292/18.03.2022 

 

 

 

RAPORT   DE  APROBARE 

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

 comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

 Având în vedere: 

- Cererea nr.21/21.02.2022 a Parohiei Căprioru, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.1852/04.03.2022, prin care se solicită sprijin financiar pentru reparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de 

acees) la biserica parohială, însoțită de recomandarea nr.975/25.02.2022 a  Arhiepiscopiei Targoviste; 
- 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.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 

proiectuluide  hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Căprioru, comuna 

Tătărani, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

     P R I M A R I A  

Nr.2297/18.03.2022 

 

 

 

Referat   de specialitate 
la Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei  Căprioru, 

 comuna Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

 

        Subsemnata  Cocoșilă Bianca- Georgiana, șef birou financiar -contabilitate din  cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tatarani, judetulDambovita, având în vedere: 
 

- Cererea nr.21/21.02.2022 a Parohiei Căprioru, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la 

nr.1852/04.03.2022, prin care se solicită sprijin financiar pentru reparații curente ( vopsire acoperiș și poartă de 

acees) la biserica parohială, însoțită de recomandarea nr.975/25.02.2022 a  Arhiepiscopiei Targoviste; 
- Proiectul de hotarare Nr.12/18.03.2022 initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

- Referatul de aprobare Nr.2292/18.03.2022 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 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 prevederilorOG nr. 

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

religioase recunoscute din Romania, republicata. 

       Ținând cont de prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.8) lit.”a”, 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 că Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Căprioru, 

comuna Tătărani, județul Dâmbovița, poate fisupus dezbaterii Consiliului local Tatarani, în 

forma propusă  de inițiator, acesta  respectând legislația  în vigoare. 

 

 

 

 

Consilier superior, 

Cocoșilă Bianca- Georgiana 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


