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Avand in vedere: 

PROIECT DE HOTARARE 
privind acordarea de sprijin financiar 

lacasurilor de cult pe anul 2023 

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
- Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 
1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; 
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta prezenta 
HOTARARE: 

ART.1 Se aproba alocarea sumei de 50000 lei din bugetul local pe anul 2023 
pentru privind acordarea de sprijin financiar a celor 4 Biserici Ortodoxe si Biserica 
adventista de ziua a saptea Pietrosani. 

ART.2 Suma de 50000 lei este repartizata astfel : 
- Lacasul de Cult Ortodox din satul Puchenii Mosneni - 11 500 lei 
- Lacasul de cult Ortodox din satul Puchenii Mari - 11 500 lei 
- Lacasul de cult ortodox din satul Odaile - 11 500 lei 
- Lacasul de cult ortodox din satul Pietrosani - 11 500 lei 
- Biserica Adventista de ziua a saptea Pietrosani - 4000 lei 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 priyind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. In conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 
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