
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ  
COMUNA CĂLĂRAȘI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI 

 
HOTĂRÂRE NR.66 

Din 19.08.2021 
Privind acordare sume din bugetul local al anului 2021 pentru culte religioase  
 
Consiliul Local al Comunei Calarasi;   
Analizând proiectul de hotărâre acordare sume din bugetul local al anului 2021 pentru culte 

religioase  
 Tinând cont de : 
1. Raport initiator primar Ioan Vasile RACOLȚA, nr. 4119/12.08.2021 
2. Referat de specialitate compartiment financiar, nr.3987/04.08.2021 intocmit de consilier 

asistent Udvarhely Bianca Cristina. 
3. Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Călărași și lista de investitii an 2021 aprobata 

conform HCL nr. 35/15.04.2021, anexa nr.1 și anexa nr.2,  
4.         Proces verbal de selecție proiecte de finantare din bugetul local nr.3919/28.07.2021 
5.    HCL nr. 18/2019 privind aprobarea regulamentelor pentru acordarea de fonduri nerambursabile 

de la bugetul local al comunei Călărași, HCL nr. 53/24.06.2021 privind aprobarea planului anual de finantare 
nerambursabilă  din bugetul local al comunei Călărași, an 2021, O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute in Romănia, 
aprobată cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
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*) 

6. Legea contabilității nr. 82/1991-republicată. 
7.        avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 
 
        In temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.8 lit.a coroborat cu  139 alin. 3, art.196 alin.1 lit.a din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

HOTĂRÂRE: 
Art.l. Se aprobă acordarea sumelor de finanțare pentru cultele religioase din bugetul local al comunei 

Călărași, an 2021, ca urmare a selecției cererilor de finanțare, astfel: 
Nr. 
Crt. 

Solicitant cult religios Titlu proiect Suma lei 

1 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
BOGATA 

REPARAȚII GARD 
BISERICĂ 

4.000 

2 PAROHIA REFORMATĂ CĂLĂRAȘI FERESTRE PE 
TURNUL BISERICII 

4.000 

3 PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ 
CĂLĂRAȘI 

RENOVAREA 
CLĂDIRII PAROHIEI 
ROMANO-CATOLICE 
CĂLĂRAȘI 

3.000 

 
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredințează primarul comunei 

Călărași prin compartimentul financiar. 
Art.3 Prezenta hotarare se comunică: primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire, 

compartimentului financiar, Instituției Prefectului județul Cluj. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                               CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER LOCAL                                                              Secretar general 
     Rozalia BAKO                                                             Ofelia Nastasia BONDA 
 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu …….. voturi “ pentru “ ( din cei 11 consilieri la vot au fost prezenti 
……. ),” impotriva”………,” abtineri”……….. 


