
                                                        
ROMÂNIA

JUDEŢUL  ILFOV
CONSILIUL  JUDEŢEAN

   HOTĂRÂRE

privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar
pentru  Arhiepiscopia Bucureştilor  – Parohia Copăceni, Biserica Sf. Dumitru

Consiliul Judeţean Ilfov;
 Având în vedere:

  -    Cererea  Arhiepiscopiei Bucureştilor- Parohia      
               Copăceni, Biserica Sf.Dumitru, însoţită de adresa Primăriei Copăceni  
               înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu    nr.6385/17.06.2009;

- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu  nr. 6400/17.06.2009;

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat  sub nr. 6401/17.06.2009;

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

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- 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, modificată şi completată;



HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  Se  aprobă  acordarea  unui  sprijin  financiar  Arhiepiscopiei  Bucureştilor- 
Parohia  Copăceni,  Biserica  Sf.  Dumitru,  în  sumă  de  50.000  lei,  în  vederea 
efectuării unor  lucrări de reparaţie, consolidare biserică şi clopotniţă.

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._____________
Din_____________ 2009


