
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna  Valea Râmnicului, 
județul Buzău 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al  Primarului   comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.6717 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare  al  doamnei Iordăchescu Viorica  –  inspector  înregistrat la nr.6718 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate  a Consiliului local înregistrat la nr.6719 din 25.08.2021; 
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr. 17  din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local;  
 solicitările  Parohiei Valea Râmnicului II și Prohiei Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 
 prevederile art.3 alin.2 și alin. 3 din 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 și completările ulterioare;  

 prevederile art.4 alin.2 din H.G. 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, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.d, alin.4 lit.a, alin. 7 lit.d și alin.8 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ;  
 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
  

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1.Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 57.02. „Cultură şi religie” subcapitolul 67.02.06. 
„Servicii religioase” TITLUL X  „ALTE CHELTUIELI” articolul 59.12. „susţinerea cultelor” a sumei de 25.000 
lei Parohiilor din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru terminarea lucrărilor  începute în anii 
anteriori, după cum urmează:  

- Parohia Rubla                        – 20.000 lei; 
- Parohia Valea Râmnicului II –   5.000 lei;  

Art.2.Documentele justificative privind decontarea sumelor alocate vor fi transmise Compartimentului Buget 
Finanțe Contabilitate. 
Art.3.Primarul comunei Valea Râmnicului împreună cu inspectorul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

   25.08.2021        VALEA  RÂMNICULUI 
           Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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