HOTĂRÂRE
Privind aprobarea alocării sumelor pentru susţinerea cultelor religioase de pe
teritoriul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 09.08.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul Ioan MORARU, primarul Comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.235 din 01.08.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.243 din 09.08.2019;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr.244 din
09.08.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2018 referitoare la aprobarea regulamentului
privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei DornaArini, judeţul Suceava, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
care funcţionează pe raza acestei unităţi administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2019 referitoare la aprobarea bugetului local al
comunei Doma - Arini pentru anul 2019;
-art. 6 lit. „a” şi art. 15 alin. (1) ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
-art.4, art.5, art. 14 din Hotărârea de Guvern nr. 1.470/2002 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;
-art.3, art.4 din Ordonanţa de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 129, art.133, alin. (1), art.139, 196 din Codul Administrativ adoptat
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
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HOTĂRĂŞTE:
A rt.l (1) - Se aprobă lista entităţilor cu activităţi nonprofit de interes local de pe raza Comunei
Dorna-Arini, care vor primi finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul local al Comunei DomaArini, în cadrul programului aprobat, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) - Sprijinul financiar va fi acordat beneficiarilor, în baza documentelor specificate în
anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Primarul Comunei Doma Arini, prin Biroului buget local, resurse umane, funcţii
publice, administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul
comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -Judeţul Suceava
pentru control şi legalitate.

DORNA ARINI, 9 august 2019
Nr.36

Anexa nr. 1
La HCL nr. 36/2019

Lista entităţilor cu activităţi nonprofit de interes local de pe raza Comunei Dorna-Arini, care
vor primi finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul local al Comunei Dorna-Arini,
in cadrul Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al
Comunei Dorna-Arini pentru activităţi nonprofit de interes local
Nr.
cri

A plicant

D enum irea proiectu lu i

Valoarea aprobată spre fin an ţare
(lei)

1.

Parohia Doma Arini

Lucrări de renovare a Prăznicarului
parohial

5.000

2.

Parohia Cozăneşti

Lucrări de renovare clopotniţă

5.000

3.

Parohia Ortoaia

4.

Parohia Gheorghiţeni

Lucrări de izolaţie termică la anexele
parohiei
Lucrări de renovare a Prăznicarului
parohial
TOTAL

5.000
5.000
20.000

Anexa nr. 2
La HCL nr. 36/2019

DOCUMENTELE
în baza cărora se acordă sprijinul financiar alocat de la bugetul local al Comunei DornaArini, Judeţul Suceava

a) cerere-tip;
b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare,
pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;
c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut
din România;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta
şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional,
potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor
din patrimoniul cultural naţional;
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va
prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv
devizul aferent;
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de
documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului
financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;
i) copia certificatului de înregistrare fiscală;
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care
este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
k) documente care să ateste dreptul de a desfăşură activităţi sociale sau medicale, după caz;
l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv
pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,
medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;
n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care
se solicită sprijin financiar.

