
                                                           R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI -NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Dobru, din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț 
 

         Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 
            - Adresa nr. 1528/16.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar necesar 
amplasării unui transformator pentru Mănăstirea Dobru; 

- Expunerea de motive  nr. 2132/15.05.2019, înaintată de Primarul comunei 
Vânători-Neamţ prin care propune alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar 
pentru Mănăstirea Dobru, pentru anul 2019; 

- Raportul de specialitate nr. 2132/15.05.2019, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea alocării de la bugetul local a unui sprijin 
financiar pentru Mănăstirea Dobru, pentru anul 2019;       

- Art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Horărârea Guvernului nr. 1470/2002 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, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

In temeiul  art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.6 lit.c), respectiv art.45, alin.2, lit.a) 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se alocă Mănăstirii Dobru, din Comuna Vânători Neamț, de la bugetul 
local al Comunei Vânători-Neamț, din capitolul 67.02.A – „Cultură, recreere și religie”, 
suma de 47.000 lei, reprezentând sprijin financiar necesar amplasării unui transformator. 
 Art.2. Conducerea unității de cult menționată la art.1 va prezenta Serviciului 
Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Vânători-Neamț, în termen de 90 de zile, deconturi justificative privind modul de 
utilizare a sumelor repartizate, cu respectarea condițiilor impuse de art.15 din Anexa H.G. 
nr. 1470/2002 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, republicată. 



  Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul Financiar Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamţ va lua măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
       Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr.34 
Din 30.05.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile D. URSACHE                                                         

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  15  
   Pentru  :   14 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-  1                                                                                              
 



PROIECT                                        R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI  NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Dobru, din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț 
 

         Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 
            - Adresa nr. 1528/16.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar necesar 
amplasării unui transformator pentru Mănăstirea Dobru; 

- Expunerea de motive  nr. 2132/15.05.2019, înaintată de Primarul comunei 
Vânători-Neamţ prin care propune alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar 
pentru Mănăstirea Dobru, pentru anul 2019; 

- Raportul de specialitate nr. 2132/15.05.2019, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea alocării de la bugetul local a unui sprijin 
financiar pentru Mănăstirea Dobru, pentru anul 2019;       

- Art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Horărârea Guvernului nr. 1470/2002 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, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

In temeiul  art.36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.6 lit.c), respectiv art.45, alin.2, lit.a) 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se alocă Mănăstirii Dobru, din Comuna Vânători Neamț, de la bugetul 
local al Comunei Vânători-Neamț, din capitolul 67.02.A – „Cultură, recreere și religie”, 
suma de 47.000 lei, reprezentând sprijin financiar necesar amplasării unui transformator. 
 Art.2. Conducerea unității de cult menționată la art.1 va prezenta Serviciului 
Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Vânători-Neamț, în termen de 90 de zile, deconturi justificative privind modul de 
utilizare a sumelor repartizate, cu respectarea condițiilor impuse de art.15 din Anexa H.G. 
nr. 1470/2002 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, republicată. 



  Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul Financiar Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamţ va lua măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
       Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
 

Iniţiator 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
 
 
 

                                                                      Avizat pt. legalitate, 
                                                                    Secretar                               

                                    Alina-Iuliana FLOŞ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  2132  din 15.05.2019 

       
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar 
pentru Mănăstirea Dobru, din comuna Vânători Neamț, județul Neamț  

 
 Supunem analizei și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre promovat în 
urma solicitării Mănăstirii Dobru, înregistrată la Primăria comunei Vânători-Neamț cu nr. 
1528/16.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru amplasarea unui 
transformator TRAFO necesar, deoarece intensitatea curentului electric existent pe rețea 
este foarte slabă, fapt pentru care nu se pot desfășura în bune condiții activitățile zilnice 
din mănăstire. 
 Obiectul cererii pentru acordarea  sprijinului financiar conform O.G. nr. 
82/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, al Mănăstirii Dobru îl reprezintă amplasarea unui 
transformator necesar. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, 
Impozite și Taxe, de posibilitățile financiare limitate ale Mănăstirii Dobru, precum și de 
faptul că în urma amplasării acestui transformator se vor putea racorda la rețeaua electrică 
și cetățenii din apropiere, considerăm oportună alocarea sumei de 47.000 lei, astfel încât 
unitatea de cult să își poată amplasa transformatorul. 
 Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi legale: 
 Art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, 
republicată; 

 Horărârea Guvernului nr. 1470/2002 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, republicată; 

 Art. 36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.6 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  2132  din 15.05.2019 

                                                                                                                                                                     
           Aprob, 
           Primar, 
                                                                                                 jr.  Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru 

Mănăstirea Dobru, din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  
 
 

 Având în vedere solicitarea venită din partea Mănăstirii Dobru, din comuna 
Vânători-Neamț, județul Neamț, nr. 1528/16.04.2019, cu privire la acordarea unui sprijin 
financiar pentru amplasarea unui transformator TRAFO necesar, deoarece intensitatea 
curentului electric existent pe rețea este foarte slabă, fapt pentru care nu se pot desfășura în 
bune condiții activitățile zilnice din mănăstire, propun repartizarea din bugetul local a 
sumei de 47.000 lei, în vederea realizării lucrărilor de amplasare a transformatorului 
necesar. 
 Alocarea sumei din bugetul local are la bază 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 din România, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 
1470/2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001.  
 
 
 

Serviciul Financiar Contabil, Impozite și Taxe, 
inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 
                                                                   
                                                                   

 
 
 
 
                 


