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- privind aprobarea alocării sumelor reprezentând sprijin financiar acordat unităților de cult din comuna Vama 

Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Ioan POPICA, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Văzând cererea nr. 1/19.02.2020 a Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului, înregistrată la Primăria comunei 

Vama Buzăului sub nr. 1468/10.03.2020, precum și cererile nr. 24/12.03.2020 și nr. 25/19.03.2020 ale Parohiei 

Ortodoxe Buzăiel, înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1883/27.03.2020 și sub nr. 

1882/27.03.2020, precum și documentațiile anexate acestor cereri;  

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. “a” și alin. (8), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând 

cultelor religioase recunoscute în România, astfel: 

• Parohia Ortodoxă Vama Buzăului primește sprijin financiar în cuantum de 40.000,00 lei; 

• Parohia Ortodoxă Buzăiel primește sprijin financiar în cuantum de 60.000,00 lei. 

Art.2: Alocarea de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a sumelor prevăzute la art. 1 se va face în 

limita prevederilor bugetare pentru anul 2020. 

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului, prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 

creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, asigură aducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 

Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Parohiei Ortodoxe Vama 

Buzăului, Parohiei Ortodoxe Buzăiel şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Crinuța Camelia CHIRILAȘ   

                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 

- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


