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LEGISLATURA A VIII-A        

HOTĂRÂREA NR.22 
PRIVITOR LA:  acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Stoenești 
a unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia Stoenești, 
necesar achiziționării materialelor (tabla)  necesare  pentru înlocuirea 
acoperișurilor la Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena ” și Biserica 
””Sfânta Cuvioasa Paraschiva” 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 08.02.2022, la care participă un număr de 12 consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 
februarie-aprilie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.768/01.02.2022 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Juridic  prin care  propune   
acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Stoenești a unui sprijin 
financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia Stoenești,necesar 
achizitionarii materialelor (tabla)  necesare  pentru înlocuirea acoperișurilor la 
Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena ” și Biserica ””Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”,care sunt deteriorate din cauza vechimii acestora; 

Ținând cont de adresa  nr.27/15.12.2021 a Parohiei Stoenești,județul 
Vâlcea,inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr.09155/15.12.2021,prin 
care solicita sprijin financiar pentru achizitia de tabla necesara inlocuirii 
acoperisurilor la cele doua biserici apartinatoare,respectiv Biserica ”Sfintii 
Imparati Constantin și Elena ” și Biserica ””Sfanta Cuvioasa Paraschiva”; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr.1046/08.02.2022  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  Capitolul II, Secţiunea 1 şi clasificaţia 
bugetară stabilită la Art. 5 şi în Anexa 2. Cap. II din Legea nr. 273/2006 
privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare, a 
art.3 alin.(3) din  Ordonanța    Guvernului               nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute în România, republicată, art.4 alin.(2) din 
Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 
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Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, 
republicată şi, de asemenea, ale art. 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 8, lit. 
a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare cu 11 voturi pentru, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba   acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei 
Stoenești a unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia 
Stoenești, necesar achiziționării materialelor (tabla)  necesare  pentru 
înlocuirea acoperișurilor la Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena ” și 
Biserica ””Sfântă Cuvioasa Paraschiva”, care sunt deteriorate din cauza 
vechimii acestora. 

Art.2. Primarul comunei Stoeneşti şi Compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
        
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ          Contrasemnează pentru legalitate, 
               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                        Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
 
 
 


