ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 26
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 februarie 2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 168/20.02.2012, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere: Proiectul de hotărâre privind repartizarea din bugetul oraşului Ocna
Mureş cap 67.02.06.59.11 ,,Sustinerea cultelor”, a sumelor ce se atribuie cu titlu de sprijin financiar,
unor unitati de cult religios de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna Mures, iniţiat de către
dl.primar al oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Văzând: - hotararea Consiliului local al orasului Ocna Mures nr.10/31.01.2012 privind
aprobarea bugetului local al orasului Ocna Mures pe anul 2012 şi referatul nr.2368/28.02.2012 al
serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Având în vedere - Legea nr.215/23.04.2001 privind administratia publică locală, republicată
in anul 2007, coroborata cu Ordonanţa Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a acesteia,
aprobate prin HGR nr.1470/2002 si Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
În temeiul dispoziţiilor art.45 p-ctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea administratiei
publice locale, republicată;
HOTÃRÃSTE:
Articol unic: Se aprobă repartizarea, din bugetul oraşului Ocna Mureş cap 67.02.06.59.11
,,Sustinerea cultelor”, a sumelor ce se atribuie cu titlu de sprijin financiar, unor unitati de cult
religios de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna Mures, dupa cum urmeaza:
 5.000 lei Parohiei Ortodoxa Romana Uioara de Sus ,pentru executarea lucrarilor de pictura (Pr.
Botos Ioan)
 5.000 lei Parohiei Ortodoxa Ocna Mures III , pentru executarea lucrarilor de pictura (Pr. Armanca
Vasile)
 5.000 lei Parohiei Ortodoxa Razboieni , pentru reparatii la acoperis (Pr. Beregoi Vladimir)
 5.000 lei Parohiei Ortodoxa Ocna Mures nr.I, pentru executarea lucrarilor de pictura (Pr. Marcu
Cornel)
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul orasului Ocna Mures.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
 Primarului oraşului Ocna Mureş;
 Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
 Unitatilor de cult religios mentionate mai sus.
Ocna Mures, la 29.02. 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ING. IOAN POPA
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