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Proiect de hotărâre 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru 
Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 

republicate 
 

 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Șincai nr.5/2020 privind aprobarea Bugetului Comunei Șincai pe 

anul 2020; 
- Cererea pentru acordarea sprijinului financiar depusă de Parohia Ordodoxă Romană Şincai 

Fanațe înregistrată cu nr. 1602/13.07.2020; 
- Proiectul de hotărâre şi Referatul de aprobare întocmite de domnul Primar Huza Grigore; 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 
Ţinând cont de prevederile: 
- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art.4, alin.(2) şi art.5, alin.(1) din 
Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - art. 6, pct. (9) şi ale art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
Administrația publică, republicată 

- art. 129, alin.(8), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul: 
 - art. 139, alin.(1) şi  art. 196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 
pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanaţe în sumă de 20.000 ron. 
 Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 
compartimentul financiar contabil al Comunei Şincai. 
  
 

         Primar, 
                        Huza Grigore 
         Avizat pentru legalitate, 
             Secretar General, 
         Suciu  Ludovica Emilia  
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru Parohia 

Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. 
nr.1470/2002 republicate   

 
 Având în vedere prevederile 
- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile 
art.4, alin.(2) şi art.5, alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6, pct. (9) şi ale art. 7 din Legea 52/2003 privind 
transparența decizională în Administrația publică, republicată 
- art. 129, alin.(8), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

Având în vedere cererea depusă de d-nul SÎRBU PETRU IOAN în 
calitate de preot în Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe nr. 
1602/13.07.2020 prin care solicită sprijin financiar pentru lucrări 
de pictura şi schimbarea acoperişului bisericii din localitatea  
Şincai Fanațe din Comuna Şincai. 

Având în vedere cele de mai sus se propune spre aprobare, 
Consiliului Local Şincai, Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei 
Şincai pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, în baza O.G. 
nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate, pentru lucrări de 
pictura şi schimbarea acoperişului bisericii din localitatea  Şincai 
Fanațe din Comuna Şincai în sumă de 20.000 ron. 

   
             Primar,      
          Grigore HUZA               

 
 
 
 
 



 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui 
sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 

pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, în baza O.G. 
nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate   

 
 

Avand în vedere prevederile 
-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Șincai nr.5/2020 privind 
aprobarea Bugetului Comunei Șincai pe anul 2020; 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui 
sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 
pentru Parohia Ordodoxă Romană Şincai Fanațe, în baza O.G. 
nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate, a fost 
întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Drept urmare se acordă aviz favorabil. 
 
 
   
                     Contabil, 
                           Dan Cristian ONAC 
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