ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 28/05.05.2021
privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de
construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui

Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale
art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Bogdăneşti, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui,
avizul de legalitate al secretarului general al comunei, avizul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Bogdăneşti, judetul Vaslui;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului României nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. 2 lit.
b, art. 5 alin. 1 din Hotărârea Guvernului României 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;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 8 lit. a, și art.196 alin.(1) lit. a) din
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019;
Ion Dorobanţu, Primarul comunei Bogdăneşti,
PROPUN:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 de lei din bugetul local al comunei
Bogdăneşti pentru continuarea lucrărilor la construirea lăcaşului de cult cu hramul ˮIntrarea
Maicii Domnului în Bisericăˮ din localitatea Bogdăneşti, aparţinând Parohiei Bogdăneşti.
Art.2. Se împuterniceşte domnul Dorobanţu Ion, Primarul Comunei Bogdăneşti,
pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei
Bogdăneşti, judeţul Vaslui, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bogdăneşti,
Parohiei Bogdăneşti şi Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui.
Bogdăneşti,
05.05.2021

Primar,
Ion DOROBANŢU

Avizează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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Referat de aprobare

Referitor la Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru
continuarea lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti,
comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România,
aprobată prin Legea nr.125/2002, şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1470/2002, modificate şi completate, din bugetele locale se pot aloca sume pentru
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate construirii, în condiţiile aprobării
documentaţiilor tehnico – economice potrivit reglementărilor în vigoare.
Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale formulată pe baza cererilor
primite de la unităţile locale de cult.
Alocarea sumelor prevăzute în prezenta hotărâre, se face din bugetul local al comunei
Bogdănești, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult, în funcţie de veniturile
încasate la bugetul local.
Vedem cu toţii faptul ca parintele lucreaza intr-un ritm alert, nici nu am fi realizat in ce
stadiu avansat s-a ajuns- se lucreaza acum la capitonarea exteriorului , izolarea acestuia, precum şi
la finisajele interioare, dupa cum vedem din fotografiile prezentate. De fapt, nici nu avem nevoie
de fotografii, biserica este in centrul satului Bogdăneşti, vedem cu totii ca se lucreaza, si in
cestadiu se afla. Mai este de lucru destul de mult.
Având în vedere cele de mai sus se propune spre dezbatere și aprobare alocarea sumei de
30.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului
Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui.
Primar,
Dorobanţu Ion
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COMUNA BOGDĂNEŞTI
SECRETAR GENERAL
RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru
continuarea lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti,
comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui
Subsemnatul, Stângă Gh.Laurenţiu, secretarul general al comunei, examinând
Proiectul de Hotărâre privind alocarea alocarea sumei de 30.000 de lei pentru continuarea
lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui .
Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale formulată pe baza
cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Alocarea sumelor prevăzute în prezenta hotărâre, se face din bugetul local al
comunei Bogdănești, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult, în funcţie
de veniturile încasate la bugetul local.
Văzând Hotărârea Consiliului local nr. 24/16.04.2021 privind aprobarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021,
Consider că prevederile Proiectului de hotarare răspunde nevoilor şi
responsabilităţilor administraţiei publice locale și a drepturilor cetățenilor.
Ţinînd cont de cele menţionate susţin Proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat de
Consiliul local Bogdăneşti.

Secretar general,
Laurenţiu-Gheorghiţă Stângă
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului,
comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru continuarea
lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a
fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de
legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar

pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune
emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
06.05.2021
Preşedinte,
Costică Stângă

Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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Comisia nr. 3
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte şi protecţia copiilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru continuarea
lucrărilor de construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a
fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de
legalitate prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar

pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune
emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
06.05.2021
Preşedinte,
Anton Mihai Emil

Membri:
Bîrsan Constantin
Cernat Petrică
Talpeş Neculai

Secretar,
Cizmaru Teofil Mihai
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HOTĂRÂRE nr. 28/07.05.2021
privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de
construire a unui lăcaş de cult din Parohia satului Bogdăneşti, comuna
Bogdăneşti, judeţul Vaslui

Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale
art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Bogdăneşti, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui,
avizul de legalitate al secretarului general al comunei, avizul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Bogdăneşti, judetul Vaslui;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului României nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. 2 lit.
b, art. 5 alin. 1 din Hotărârea Guvernului României 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;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 8 lit. a, și art.196 alin.(1) lit. a) din
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019;
Consiliul Local al comunei Bogdăneşti, jud. Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 de lei din bugetul local al comunei
Bogdăneşti pentru continuarea lucrărilor la construirea lăcaşului de cult cu hramul ˮIntrarea
Maicii Domnului în Bisericăˮ din localitatea Bogdăneşti, aparţinând Parohiei Bogdăneşti.
Art.2. Se împuterniceşte domnul Dorobanţu Ion, Primarul Comunei Bogdăneşti,
pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei
Bogdăneşti, judeţul Vaslui, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bogdăneşti,
Parohiei Bogdăneşti şi Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui.
Bogdăneşti,
07.05.2021

Preşedinte de şedinţă,
Petrică CERNAT

Contrasemnează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

