
 

HOTĂRÂRE 
  
privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume pentru continuarea lucrărilor de 

renovare şi restaurare a bisericii parohiale “Sf. Nicolae” din Oraşul Amara 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Amara, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere: 

-cererea preotului paroh Cristi Gavrilă nr. 9 din 04.02.2019, cu privire la solicitarea unui ajutor 
financiar în cuantum de 400.000 lei reprezentând continuarea lucrarilor de renovare şi restaurare 
a bisericii parohiale ,, Sf. Nicolae ‘’ din Oraşul Amara; 
-solicitarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor nr. 574 din 12.02.2020, aferentă proiectului de 
renovare şi restaurare a bisericii parohiale Parohiei  “Sf Nicolae” din Oraşul Amara; 
-referatul de aprobare al Primarului Oraşului Amara nr. 41 din 19.02.2020; 
-raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Amara 
nr.42 din 19.02.2020; 
-raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare și buget nr. 37 din  
20.02.2020; 
-raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, 
sănătate şi familie nr. 35 din 20.02.2020; 
 Examinînd: 
-prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea formelor de 
sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, republicată; 
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea formelor de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase din România, republicată; 
-prevederile bugetului local al Orașului Amara; 
-prevederile art.129 alin.(2) lit. d), coroborat cu alin. (8) lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Orașului Amara, capitolul 67.02 Cultură, 
recreere, religie, suma de 400.000 lei către biserica parohială “Sf. Nicolae” din Oraşul Amara 
pentru continuarea lucrărilor de renovare şi restaurare. 
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Art.2. În termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data primirii sprijinului, biserica 
parohială “Sf. Nicolae” Amara va prezenta Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse 
umane din cadrul primariei deconturi justificative privind modul de utilizare a sumelor 
repartizate conform prevederilor art.15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002. 
Art.3. Prin grija Secretarului Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre aducere 
la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara, Bisericii parohiale “Sf. Nicolae” din Oraşul Amara şi 
Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse umane al Primăriei Oraşului Amara, urmând a 
fi publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.  
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