
 
    

 
 

  H O T Ă R Â R E  
 

privind acordarea,  din bugetul local pe anul 2021, a unui sprijin financiar Bisericii 
Adventiste de ziua a șaptea Slănic, pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea 

executării lucrărilor de reabilitare termica  
 

        Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare; 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr. 3968/92 din 12.04.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi Raportul  
de specialitare  nr.4114/109 din 13.04.2021, al Serviciului financiar contabil ; 
               Având în vedere prevederile : 

- art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în 
România, cu modificările şi completările ulterioare 

- art.4 alin.(2), lit.b) , art.5 și art.16 alin.(2)  din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, 
republicată , 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 în România,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.9 alin.(3)  și art.12 din Legea nr.489 /2006 , republicată , privind libertatea religioasă 
și regimul gereral al cultelor;  

- art. 129, alin.(2), lit.d) , alin.(8), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

             Tinând seamă de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local; 

      În temeiul   art. 139, alin.(1) , lit.a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 
07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;          

                                         
                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de ziua a șaptea 
– Confederația Muntenia,   din orașul Slănic, în sumă de 10000 lei , din bugetul local al orașului 
Slănic pe anul 2021,  pentru completarea fondurilor proprii,  în vederea executării lucrărilor de 
reabilitare termica a clădirii. 
 



          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Slănic, prin 
Aparatul de specialitate al primarului . 
 

Art. 3. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al oraşului  Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic.  

 
 

      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
EMIL MEȘTERU 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                                                       
SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,  20 aprilie  2021 
Nr.  27   
 
 
                         
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 1 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


