
RO MANIA 
JUDETUL GALATI 

U.A.T. MUNICIPW - MUNICIPIUL TECUCI 
viZAT/ - CONSILIUL LOCAL— 	cotirpor 	 P/p 

HOTA ^ RE Nr  JO)  
Din 	26.. 	s 2019  

Privind:  aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru 
sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret" 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judetul 
Galati; 

Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului: 54319/20.09.2019; 
local al mmnicipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta 	/WAI L  

in data de  .2 e og, RA IL]  • 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr. 54320/20.09.2019; 
Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Buget Contabilitate, inregistrat sub 
nr. 54321/20.09.2019; 
Solicitarea nr.53345/16.09.2019 inaintata de Pr. Petru Ojog, reprezentant al 
Parohiei Adormirea Maicii Domnului; 
Avand in vedere avizarea intocmita de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 5; 
art. 3, alin. 3 din OG 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania; 
art. 5 alin. 1 si art. 4, alin.2, lit. f din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprij in financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania 
art. 19, alin.1, lit.a din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
art. 129, alin.2, lit.d si aim. 8, lit, a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

In baza prevederilor: 
- art.139 aim. 3, lit.a, coroborat cu art.5, lit. cc  din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, pentru sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret" in valoare de 
5000 lei. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului municipiului 
Tecuci si a preotului parohiei Adormirea Maicii Domnului. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grij a secretarului 
municipiului Tecuci. 

Ptest*--ii 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Jr. ValericalFotache 
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REFERAT DE APROBARE 
-privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, 

pentru sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret" 

Avand in vedere: 
Prevederile OG nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania; 
Dispozitiile HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 
82/2001; 
Solicitarea inaintata de Pr. Petru Ojog, reprezentant al Parohiei Adormirea Maicii Domnului, 
inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 53345 in data de 16.09.2019 privind acordarea 
unui sprijin financiar pentru sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret". 

Acordarea sprijinului financiar se face la solicitarea unitatilor de cult formulata pe baza 
cererilor, conform prevederilor art. 14 aim. 1 din norme, jar justificarea acestora se face conform 
prevederilor art. 15 din Normele metologice de aplicare a OG nr 82/2001, aprobate prin HG 
1470/2002. 

Fata de cele mai sus consider cä este necesard §i oportund promovarea unui proiectul de 
hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului. 

Primar 
Catalin Constantin Hurdubae 
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X. 6-4,,,s2V2o. 09.2019 

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
-privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru 

sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret" 

Prin cererea inaintata, Pr. Petru Ojog, reprezentant al Parohiei Adormirea Maicii Domnului, 
inregistrata la UAT Municipiul Tecuci cu nr. 53345 in data de 16.09.2019, solicita acordarea unui 
sprijin financiar pentru sustinerea obiectivului "Centru Social Pastoral pentru Tineret". 

Conform OG nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 1470/2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliile locale pot aproba, conform HG 1470/2002 art. 5, 
alin. 1, prin hotarari, alocarea de sume pentru completarea fondurilof proprii ale unitatilor de cult, 
destinate conform art. 4, alin. 2, lit. f) "construirii, amenajarii §i repardrii cladirilor avand destinatia 
de a§ezarninte de asistenta sociald §i medicaid ale unitatilor de cult". 

Respectandu-se prevederile Legii nr. 273/2006, art.19, alin.1, punctul a, privind finantele 
publice locale, avand in vedere sursele de venituri posibil de realizat Si luand in calcul prioritatile in 
privinta sumelor necesare efectuarii cheltuielilor pe anul 2019, mentionam faptul ca prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 51/13.05.2019 privind aprobarea Bugetului Local al municipiului Tecuci au fost 
prevazute sume pentru sprijinirea unitatilor de cult din municipiu, la capitolul 67.02 Cultura, recreere 
Si religie, subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase, articolul 59.12 Sustinerea cultelor. 

Avand in vedere cele expuse mai sus supunem proiectul de hotarare spre aprobarea 
Consiliului local, in forma initiala. 

DIRECTOR JONOMIC 
Tapoi 	otleta 

'Intocmit, 
Dragan Luisa 



Arhiepiscópia Dunärii de Jos 
Protoieria Tecuci 
Parohia Adormirea Maicii Domnului 

Project de activitate social pastoralä 
Parohia Adormirea Maicii Domnului Tecuci 

Parohia Adormirea Maicii Domnului este situatä In partea de miazzi a 
münicipiului Tecuci la circa 500 m depàrtare a Râului Bârlad. Are In 
componena ci locuitori din toate categorifle sociale, muncitori, ftmctionari, 
pensionarii multi omeri. Biserica parohiei este una din cele mai vechi biserici 
din zona Tecuciului, find pomenità in forma actualä in revista Convorbiri 
Literare nr. 5 din 01.08.1885. 

Dupà anul 2000 o bunà parte din locuitorii parohiei au plecat la muncä In 
sträinAt ate, Ids and copiii In grija buthcilor sau a rudelormai apropiate. 

Desfiintandu-se toatä activiatea industrialä, altàdatà Inflorito are a Tecuciului, 
un proces important de enoriai primesc ajutor social sau ajutor de somaj. 

Ideea construirii acestui aezàmânt social-pastoral s-a nscut din dorinta 
noastrà, a Bisericii de a Implini cat mai activ slujirea semenilor ca o continuare 
a slujirli liturgice. 

in urma consultrilor cu Consiliul §i Comitetul Parohial s-a ajuns la .concluzia 
bd este necesarà construirea acestui aezmânt pentru ca biserica sà ràspundà 
afirmativ §i In modul ccl mai concret nevoilor comunitätii. 
Pentru a coordona si diversifica activitatea noasttà socialà au Inceput cu 
binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscop Casian al Dunrii de Jos demersurile pentru 
construirea centrului social-pastoral pentru tinerii parohiei. Constructia propusä 
are In componenà o sale mare pentru desfurarea activitàtilor educative si 
filantropice, un grup sanitar dotat potrivit normelor In vigoare, o salä destinatä 
bibliotecii si lecturii, precurn si un spaiu de depozitare a materialelor necesare 
desraurrii activitàtilor. Practic dorim sä ráspundem nevoilor tinerilor parohiei. 



Preot pa 
Petru 

In acest scop grupul tinta spre care se indreapta deniersul nostru este 
reprezentat pentru inceput de un grup de 30 de copil i adolescenti, avand 
domiciului pe raza parohiei noastre. Acestia au Arste OUprinse intre 8 si 18 ani, 
fun inscrisi in inva.'ta'mantul de masa la una din institutlilo soolare din municipiul 
Tecuci. Pentru cä provin din familii nevoiase sau din familii Cu parinti plecati in 
strainatate, proiectul nostru Isi propune sá villa n Etjutorul lor, oferind in salile 
centrului meditatii in regim de gratuitate la diferite discipline( limba romana", 
matematica, limbi straine, pictura, religie). 

Tot in sprijinul activitatii educationale beneficiarii vor putea folosi biblioteca 
pe care intentionsam sà o dotarn Si cu carti neeesare programului de studiu 
(manuale scolare, dictionare, culegeri de teste, arti de literatura, etc). 
Intentionam sä oferim beneficiarilor dupa posibilitati in pauza programului de 
studiu si o masa calda prin intermediul unei•firm locale de catering. Totodata 
dorim integrarea i apropierea profesorilor pensionari ce au domiciliul in orasul 
nostru sau in parohia noastra. 

Numgrul beneficiarilor poate fi extins in 'amp in urma anchetelor sociale 
In functie de resursele fmanciare obtinute pentru sustinerea proiectului. 

Data, 

o 
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