
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 
Consiliul Local 

 
 
 

HOTARARE   
 

privind acordarea unor fonduri Parohiei Ortodoxe Bănia, în completarea fondurilor proprii,  
 pentru reabilitare garduri  cimitir ,,Rîca”și cimitir ,,Jitian”  în comuna Bănia, județul Caraș-Severin 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului comunei Bănia, aprobată de primarul comunei, referatul de aprobare al 

primarului comunei Bănia, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  

Văzând cererea nr. 5 din 14.04.2021 a Parohiei Ortodoxe Bănia, reprezentată prin preot paroh Băcilă Nicolae, prin care se 
solicită un sprijin financiar în sumă de 14.887,40 lei, pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe din localitatea Bănia, 
pentru achizitie materiale necesare împrejmuirii cu gard metalic a cimitirelor ,,Jitian” și ,,Rîca” .  

Văzând și devizul general al obiectivului de investiții și documentația economică întomite de SC Simplex Communication   
Design SRL privind investiția ,,Reabilitare garduri cimitir Râca și cimitir Jitian în comuna Bănia, județul Caraș-Severin” – proiectul nr. 
M2/2021.  

Având în vedere prevederile poz. 1 din Anexa la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006, privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor, republicată în anul 2012;  

În baza prevederilor art. 3 al.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125 din 18 martie 2002, 
republicată în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Văzând și prevederile art. 15 din   Normele Metodologice  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei  Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 12 decembrie 2002 republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare și prevederile art. 5 al.(2) din Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 
serviciile funerare.  

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,d” și al. (8) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1 -   Se aprobă alocarea sumei de cel mult 14.887,40 lei inclusiv TVA, din bugetul local pe anul 2021, capitolul 67.02 
,,Cultură, recreere și religie”, Parohiei  Ortodoxe Bănia, în completarea fondurilor proprii în completarea fondurior proprii,  pentru 
reabilitare garduri  cimitir ,,Rîca” și cimitir ,,Jitian”  în comuna Bănia, județul Caraș-Severin. 

Art. 2 -   Suma prevăzută la art.1 se va utiliza exclusiv pentru procurarea materielelor necesare realizării lucrării, celelalte 
cheltuieli urmând a se suporta din fondurile proprii ale Parohiei Ortodoxe Bănia.   

Art. 3 - Achiziţionarea bunurilor pentru care se utilizează suma prevăzută la art. 1 se face potrivit prevederilor Legii nr. 98 din 
19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;   

Art. 4 - Sumele acordate potrivit art. 1  vor fi contabilizate si controlate, conform legii contabilitatii publice. 
Art. 5 - Deconturile justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 1 se vor face conform prevederilor art. 15 din  

Normele Metodologice  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei  Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470 
din 12 decembrie 2002 republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, preotului Bisericii  Ortodoxe Bănia, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Caraş-Severin şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei și pagina proprie de Internet www.primariabania.ro.   
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