
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daia 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

 - - expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5122 / 2017 

- raportul contabilului  din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia nr. 5123 / 2017 

- raportul de avizare al comisiei  juridice, economice și culturale nr.5575 / 2017 

- cererile preoților parohi de pe raza comunei Daia nr.:4855;4856,4857; 

- prevederile art.36(2)lit.„d”(6), lit.„c” din Lg.215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Lg.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

- prevederile art.7, alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

- prevederile O.G. 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; 

- prevederile art.2, lit.„c” art.3, alin.2, lit.„a”, art.5 din HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 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; 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

  Art.1.(1). Se aprobă alocarea unor sume Parohiilor de pe raza comunei Daia, astfel: 

1. Parohia Dăița - 3.000 lei,  

2. Parohia Plopșoru - 3.000 lei, 

3. Parohia Daia - 10.000 lei 

(2). Sumele prevăzute la alin.(1) vor fi alocate conform clasificației bugetare din bugetul de venituri și 

cheltuieli al comunei Daia pe anul 2017. 

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia. 
  . 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     pentru, SECRETAR, 

NIȚU PETRE        ȘTEFAN ELENA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


