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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

  

  

     PROIECT DE HOTARARE  

NR 23 DIN DATA DE 17.03.2022  

 

  

Privind aprobarea prelungirii unui termen de decont  

 

Consiliul Local al comunei Satchinez , judet Timis intrunit in sedinta ordinara in data 

de   ,  

Avand in vedere  : 

• Proiectul de Hotarare cu nr 23 din data de 17.03.2022 initiat de catre Primarul 

comunei Satchinez privind aprobarea prelungirii unui  termen de decont  

pentru   finantarile nerambursabile acordate pentru cultele religioase de pe 

raza comunei Satchinez precum si Referatul de aprobare a Proiectului de 

Hotarare  

• Avizele consultative date de catre Comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Satchinez  

• Referatul de aprobare a compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Satchinez    

• prevederile Hotararii nr 74 din data de 29.09.2021 emisa de catre Consiliul 

Local al comunei Satchinez privind  aproba finantarii nerambursabile pentru   

Parohia Ortodoxa Romana Satchinez  

• adresa  cu nr 194 din data 17.01.2022    depusa de Parohia Ortodoxa Romana 

Satchinez   prin care solicita aprobarea prelungirii termenului de decont a 

banilor primiti in vederea efectuarii reparatiilor la exteriorul Bisericii 

Ortodoxe din localitatea Satchinez , deoarece din cauza timpului nefavorabil 

nu se pot executa lucrari la exterior  

Avand in vedere   prevederile   HG nr 1470 din 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 

 Vazand prevederile art. 129 alin .2 lit. d  alin 8 lit a   , din OUG nr 57/2019  privind 
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Codul administrativ ,  

In temeiul art. 139 alin 21   din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , 

Consiliul local al comunei Satchinez jud. Timis emite prezenta  

  

HOTARARE 

 

ART. 1 .Se  aproba prelungirea termenului pana la care Parohia Ortodoxa Romana 

Satchinez trebuia sa depuna decontul pentru sumele de bani alocate prin Hotararea nr 74 din 

data de 29.09.2021 emisa de catre Consiliul Local al comunei Satchinez privind  aprobarea 

finantarii nerambursabile pentru   Parohia Ortodoxa Romana Satchinez ,  pana la data de 

02.07.2022 .   

ART. 2 . Prezenta Hotarare se va pune in aplicare de catre  primarul comunei si 

serviciul contabilitate al Primariei comunei Satchinez    

ART. 3 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud. Timis – Directia de contencios administrative si controlul 

legalitatii actelor .  

• Primaria Satchinez – Primar , Viceprimar , Contabilitate   

• Parohia Ortodoxa   din Satchinez  

• Se va afisa .  

  

 

 

 
INIŢIATOR PROIECT                                                                       AVIZEAZĂ 

       PRIMAR                                                                          SECRETAR GENERAL 
                CHEAUA FLORIN OLIMPIU                                                       ROBANESCU ANDREI 

 
 

Aviz Proiect de Hotarare nr 23/17.03.2022 privind aprobarea prelungirii uneui termen de decont  

 

 
COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  domeniului public și 

privat al comunei, servicii publice, comerț 
 

1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 
2. BÂRCIOG CORINA –secretar  

 

 
COMISIA IV – Comisia pentru învățământ, cultură, tineret, culte, probleme ale  minorităților, societate civilă, 
tineret și activități sportive 

 
1. GRAD VASILICA MIRELA -președinte  
2. BADEA ILDIKO MARINELA –secretar  

 


