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  HOTĂRÂRE  
 

privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar  
 pentru  Arhiepiscopia Bucureştilor – Parohia ,,Izvorul Tămăduirii” 

Domneştii de Jos,  comuna Domneşti, judeţul Ilfov.   
 
 

Consiliul Judeţean Ilfov; 
 

  Având în vedere:  
  

- Cererea nr. 18/07.05.2009 a Arhiepiscopiei Bucureştilor–Parohia Domneşti, 

comuna Domneşti, Judeţul Ilfov, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 

5018/15.05.2009; 

- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu  nr. 5097/18.05.2009; 

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat  sub nr. 5098/18.05.2009; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice; 

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 

şi integrare europeană; 

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, 

culte şi minorităţi; 



 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute în România, aprobată prin Legea nr.125/2002 şi ale Normelor metodologice 

de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.91 alin. (1) lit. d), lit. f), alin.(5) lit. b) şi art.97 din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Bucureştilor – 

Parohia  ,,Izvorul Tămăduirii “ Domneştii de Jos,  comuna Domneşti, judeţul Ilfov,  în 

sumă de  150 000 RON, în vederea refacerii în totalitate a acoperişului şi învelitoarei 

bisericii precum şi renovarea exterioară. 

Art.2 Alocarea sumei prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face din bugetul 

local al judeţului Ilfov, pentru completarea  fondurilor  proprii ale unităţii de cult. 

Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Cristache  Rădulescu  

 
        Contrasemnează, 

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
 

Monica   Trandafir 
 
 

Nr._____________ 
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