MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

H O TĂ R Â R E
p r iv in d a c o r d a r e a u n u i a ju to r f i n a n c ia r C u lt u lu i P e n t ic o s ta l –
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România –
B is e r ic a P e n tic o s t a lă ” M a r a n a t a ” d in B u c u r e ş ti, în v e d e r e a r e a liz ă r ii lu c r ă r i lo r d e
amenajare la corpurile clădirii bisericii, pentru amenajarea unei cantine pentru
s ă r a c i, p r e c u m ş i p e n tr u d e s f ă ş u r a r e a u n o r a c tiv ită Ńi c u ltu r a l - s o c i a le

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi
Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Sector 1 şi al DirecŃiei InvestiŃii;
łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1273/2005
pentru aprobarea Programului NaŃional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale
comunităŃii”;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului
României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile
de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi
completările ulterioare;
Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45, art.81, alin.(2), lit.”s”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b”
din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată şi modificată
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 288.600 lei
Cultului Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Biserica
Penticostală “Maranata” din Bucureşti, Sector 1, Str.Izbiceni nr.41 în vederea
realizării lucrărilor de amenajare la corpurile clădirii bisericii, pentru amenajarea unei
cantine pentru săraci, precum şi pentru desfăşurarea de activităŃi cultural-sociale.
Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al
Sectorului 1 şi Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Biserica Penticostală “Maranata”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotârâre.

Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului
Local al Sectorului 1 Protocolul de colaborare menŃionat la art. 2.
Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic,
Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 317
Data: 19.09.2008

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.317/19.09.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Ion Brad

PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea
Programului NaŃional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”;
łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr.82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE
Art.1. PĂRłILE PROTOCOLULUI:
Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,
Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman,
denumit în cele ce urmează CONSILIUL;
şi
Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Biserica
Penticostală ”Maranata” Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Izbiceni nr. 41, Sector 1,
cod de înregistrare fiscală ________, reprezentată prin _______________________,
denumită în cele ce urmează BISERICA
Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol constă în realizarea în comun a unor activităŃi cu
caracter social şi cultural, Consiliul Local al Sectorului 1 devenind în acest proiect, un
partener esenŃial în vederea reuşitei realizării lucrărilor de amenajare la corpurile clădirii
bisericii, dar şi pentru înfiinŃarea unei cantine pentru săraci, ca fiind un obiectiv util şi
necesar pentru Sectorul 1.
Art. 3. OGLIGAłIILE PĂRłILOR
(1) Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar în valoare de
288.600 lei Cultului Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Biserica
Penticostală „Maranata”, în vederea realizării lucrărilor de amenajare la corpurile clădirii

bisericii, a înfiinŃării unei cantine pentru săraci şi a desfăşurării unor activităŃi educativculturale;
(2) Cultului Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Biserica
Penticostală „Maranata” va utiliza mijloacele primite numai în scopul menŃionat anterior.
(3) Biserica va prezenta DirecŃiei InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 note justificative
(deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar.
(4) Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activităŃile cu caracter
social organizate de Consiliu, având ca obiect protejarea categoriilor de persoane nevoiaşe
sau cu venituri reduse.
(5) Biserica va atribui o serie de locuri în cadrul cantinei pentru săraci pentru cazuri
sociale din sectorul 1 (familii cu venit mic; handicapuri motrice uşoare) cu costuri reduse la
minim pentru familiile afectate, pe baza solicitării ferme venite din partea Consiliului;
(6) O altă componentă socială foarte importantă este utilizarea capacităŃii bucătăriei
pentru deservirea, nu doar a asistaŃilor, ci şi a programului de asistenŃă socială al Bisericii,
program destinat livrării unei mese calde pe zi persoanelor vârstnice singure şi nedeplasabile.
(7) Biserica va menŃiona public şi consecvent numele Primăriei Sectorului 1 si al
Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în faŃa celorlalŃi finanŃatori publici din
România şi nu numai. Această menŃionare va continua şi după darea în funcŃiune a
obiectivelor.
Art. 5. DISPOZITII FINALE
(1) PărŃile pot conveni modificarea clauzelor prezentului Protocol, pe baza acordului
de voinŃă, prin încheierea de acte adiŃionale.
(2) Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi, ____________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
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