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UNITATEA DE CULT                                                                                              

Nr. ______/Data______________ 
 

Către,  
Comuna Brădești 

 
C E R E R E  

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare  

 
 

Unitatea de cult solicitantă: ............................................................................................................................... 
Cultul sau Eparhia: ............................................................................................................................................. 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): ................................ 
………………………………………………………………………………………………................................  
Poz. şi pag. din  Statul de funcţii şi personal .................................................................................................. 
Hramul (dacă este cazul):.................................................................................................... ............................... 
Numele şi prenumele reprezentantului:.......................................................................................................... 
Funcţia: ........................................... Telefon: ............................................................. ......................................... 
Număr de cod în cazul monumentelor istorice: ............................................................................................. 

deschis la .....................................................................Cod Fiscal: ..................................................................... 
Obiectul cererii:.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
Motivarea cererii: ................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………................................  
Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: ................................................. 
Numărul şi data avizului Ministerului Culturii  şi Patrimoniului Naţional.............................................. 
Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ……………………….................................... 
Data începerii lucrărilor: .................................................................................................................................... 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ........................................................................................ 
Stadiul lucrărilor: ......................................................................................................... ....................................... 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la CJH: ....................................................................................... 
În ce valoare: ........................................................................................................................................................ 
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ...................................................................................... 
 

SEMNĂTURA solicitantului 
ANEXE: 
 Declaraţie pe propria răspundere 
 Avizul unităţii de cult centrale 
 Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul) sau certificatul de urbanism sau act de la autoritatea locală din care    
reiese că lucrarea menționată nu necesită autorizație de construire 
 Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul) 
 Devizul lucrărilor rămase de executat vizat de diriginte de șantier 
 Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul) 
 Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul) 
 Adeverinţă IBAN 
 Copie CIF 
 Extrasul de C.F. ale imobilelor  
 Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

Cod IBAN:                            
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 DECLARAŢIE  
 
 
 
 Subsemnatul,................................................... posesor al buletinului/ cărţii de 
identitate seria……nr……………………eliberat/ă de către………………………….., reprezentant legal al 
parohiei/unităţii de cult cu hramul “............................................................” (dacă este cazul) din 
localitatea....................................., str………............................nr........., judeţul/sectorul 
....................... având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:  

- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului 
financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii; 

- parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri 
urmărite în vederea executării silite; 

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult ……………………….. 
să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii;  

- în documente justificative nu voi prezenta facturi și chitanțe pentru mijloace fixe a căror 
valoare depășește 2.500 lei inclusiv TVA 

- documentele depuse la Comuna Brădești în scopul justificării sumelor alocate unității de 
cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice; 

- Certificatul de Înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat 
sprijinul financiar. 

 
 

Reprezentantul unităţii de cult solicitante, 
 

                                                                         Semnătură 
 
 

                                            
 

Data 
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 DECLARAŢIE  
 
 
 
 
 Subsemnatul, ................................................... posesor al buletinului/ cărţii de 
identitate seria ……nr ……………………eliberat/ă de către ………………………….., reprezentant legal al 
parohiei/unităţii de cult cu hramul “............................................................” (dacă este cazul) din 
localitatea ................................., str ………............................ nr ........., judeţul/sectorul 
....................... având CIF ............................................., cunoscând prevederile din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere că parohia nu are fonduri suficiente 
pentru realizarea lucrărilor, pentru care solicităm finanțare nerambursabilă și nu avem 
posibilitate de a realiza aceste lucrări fără sprijinul Comunei Brădești.  

 
 
 
 

Reprezentantul unităţii de cult solicitante, 
 

                                                                         Semnătură 
 
 

 
                                              
Data 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      CSERGŐ DÉNES 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 

BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 


