
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 40 din 13.04.2020 

privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii 

Domnului” Giarmata în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a fațadelor turnului 

bisericii parohiale Giarmata 

 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

13.04.2020: 

     Având în vedere :  

 cererea nr. 3238/22.11.2019 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române prin care solicită acordarea 

unui sprijin financiar în cuantum de 40.000 lei necesar pentru  continuarea lucrărilor de 

reabilitare a fațadelor turnului bisericii parohiale Giarmata; 

 expunerea de motive; 

 raportul întocmit de Compartimentul UPIMPUC; 

 prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

 pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania cu,  modificarile 

si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 4 alin. (2) pct. b, art. 5 alin. (1), art. 14 alin.(1) si art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 

pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001 modificata si 

completata, precum si H.G. nr.1265/2010; 

 prevederile art.3 alin.(2), art.11, art.12, art.20 alin. (1) lit. h) ,i), k) din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice  locale, cu modificari si completari ulterioare 

 prevederile HCL Giarmata nr. 179 din 02.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Giarmata, a bugetului de activităţi finanţate integral din venituri proprii şi a listei de investiţii pe 

anul 2019 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d), art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) 

coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

     

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



  H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

 

ART.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea 

Maicii Domnului” Giarmata în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a fațadelor turnului 

bisericii parohiale Giarmata în cuantum de 40000 lei. 

ART. 2. Se aprobă formularul cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări depus de Parohia 

Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata. 

ART. 3. Beneficiarul sprijinului se obligă să respecte prevederile art. 15 din H.G.                              

nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr. 82/2001 modificata 

si completata, precum si H.G. nr.1265/2010. 

  ART. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi „pentru”,0  „abțineri”, 0 

„împotrivă”. 

 ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Secretarului comunei Giarmata; 

 Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata; 

 se va afișa. 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR                                

                BORZAȘ DĂNUȚ                                                               GHERMAN SORINA-ANA    

 

 


