ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA COJOCNA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Cojocna
stabilite prin HCL nr.5/2020
Primarul Comunei Cojocna;
In temeiul prevederilor:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art 8 si art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
- art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii cu nr. 195/2006;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.43 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care face
referire la urmatoarele avize, prevazute de lege:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, nr.1124/2020 in calitatea sa de
initiator, prin care se sustine necesitatea si oportunitate proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitatii;
b) raportul compartimentului din resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu
nr.1122/2020 prin care se face cunoscuta respectarea incadrarii in creditele bugetare aprobate initial,
cf. HCL 5/2020;
c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cojocna,
In temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin(2) lit. d) si alin (8) lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alocarea unor sume din bugetul local stabilite prin HCL nr.5/2020 pentru
spijinirea cultelor religioase din comuna Cojocna, din capitol 67/50 titlul 20 alin 2019, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)

Parohia Ortodoxa Cara = 6.000 lei;
Parohia greco-catolica Cojocna = 100.000 lei;
Parohia reformata Cojocna = 7.000 lei;
Parohia ortodoxa Cojocna = 35.000 lei;
Biserica adventista Cojocna = 20.000 lei.

Art. 2. Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Cojocna va asigur ducerea
la indeplinire a prezentei hotarari;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al UAT
Cojocna,,primarului, Institutiei Prefectului Judetul Cluj, compartimentelor de specialitate si se aduce
la cunostinta publica prin publicare pe site-ul www.comunacojocna.ro.
Initiator,
Primar,
BUCUR TEODOR

Referat de aprobare la proiectul privind alocarea de sume
din bugetul local al comunei Cojocna
stabilite prin HCL nr.5/2020
Nr.1124/24.03.2020

Primarul Comunei Cojocna;
In temeiul prevederilor:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
(1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile
descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au
o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral
în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în
condiţiile prevăzute de legea organică.
I

ARTICOLUL 121
(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în
oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative
autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.

- art 8 si art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr.199/1997:
“Controlul administrativ al activității autorităților administrației publice locale1. Orice control
administrativ asupra activității autorităților administrației publice locale nu poate fi exercitat decat în
formele și în cazurile prevăzute de Constitutie sau de lege.2. Orice control administrativ asupra
activității autorităților administrației publice locale nu trebuie să priveasca, în mod normal, decat
asigurarea respectarii legalității și a principiilor constitutionale. Controlul administrativ poate totusi sa
includa un control de oportunitate, exercitat de către autoritățile ierarhic superioare, în ceea ce priveste
sarcinile a caror executare este delegata administrației publice locale.3. Controlul administrativ asupra
activității autorităților administrației publice locale trebuie exercitat cu respectarea unei
proportionalitati între amploarea interventiei autorității de control și importanța intereselor pe care
aceasta înțelege să le protejeze.
Articolul 9 “Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale1. În cadrul politicii
economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente,
de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor.2. Resursele financiare ale autorităților
administrației publice locale trebuie să fie proportionale cu competentele prevăzute de Constitutie sau de
lege.3. Cel puțin o parte dintre resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie
să provina din taxele și impozitele locale, al caror nivel acestea au competența sa îl stabileasca în
limitele legale.4. Sistemele de prelevare pe care se bazeaza resursele de care dispun autoritățile
administrației publice locale trebuie să fie de natura suficient de diversificata și evolutiva pentru a le
permite să urmeze practic, pe cat posibil, evolutia reala a costurilor exercitarii competentelor
acestora.5. Protejarea unităților administrativ-teritoriale cu o situație mai grea din punct de vedere
financiar necesita instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate
sa corecteze efectele repartitiei inegale a resurselor potentiale de finanțare, precum și a sarcinilor
fiscale care le incumba. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să restranga libertatea de optiune a
autorităților administrației publice locale în sfera lor de competența.6. Autoritățile administrației
publice locale trebuie să fie consultate, de o maniera adecvata, asupra modalitatilor de repartizare a
resurselor redistribuite care le revin.7. Subventiile alocate unităților administrativ-teritoriale trebuie, pe
cat posibil, sa nu fie destinate finantarii unor proiecte specifice. Alocarea de subventii nu trebuie să
aduca atingere libertatii fundamentale a politicilor autorităților administrației publice locale în

domeniul lor de competența.8. În scopul finantarii cheltuielilor lor de investitii, autoritățile
administrației publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piața naționala a
capitalurilor.
- art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii cu nr. 195/2006:
“Autoritățile administrației publice locale, în exercitarea competențelor exclusive, au dreptul de decizie și
dispun de resursele și mijloacele necesare realizării acestora, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe exclusive privind:
c) administrarea instituțiilor de cultură de interes local;”

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.43 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care face
referire la urmatoarele avize, prevazute de lege:
Vazand aprobarea cererilor cultelor si alocarea sumei totale de 169.000 lei pentru sprijinirea
acestora, cf. HCL nr.5/18.02.2020, propun finalizarea procedurii de sustinere culte prin adoptarea
hotararii care sa reflecte alocarea sumele distincte pentru parohii, astfel:
f)
g)
h)
i)
j)

Parohia Ortodoxa Cara = 6.000 lei;
Parohia greco-catolica Cojocna = 100.000 lei;
Parohia reformata Cojocna = 7.000 lei;
Parohia ortodoxa Cojocna = 35.000 lei;
Biserica adventista Cojocna = 20.000 lei.

Intocmit,
Primar, Bucur Teodor

Referat de specialitate la proiectul privind alocarea de sume
din bugetul local al comunei Cojocna
stabilite prin HCL nr.5/2020
Nr.1122/24.03.2020
Vazand: - referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
prin care se sustine necesitatea si oportunitate proiectului privind alocarea de sume din bugetul local
al comunei Cojocna stabilite prin HCL nr.5/2020, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;
In temeiul prevederilor:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art 8 si art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
- art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii cu nr. 195/2006;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.43 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care face
referire la urmatoarele avize, prevazute de lege:
Vazand prevederile bugetare aprobate la capitol 67/50 titlu 20 alin.20.19, unde se regaseste
suma de 169.000 lei pentru astfel de cheltuieli suma constituita atat din venituri proprii cat si din
excedentul anului precedent;
Am intocmit prezentul referat in sustinerea proiectului si in vederea finalizarii procedurii de
alocare sume culte.
Intocmit,
Referent contabil,
Rus Ibolya

