ROMÂNIA
Judetul Alba
Orasul Ocna Mures
VICEPRIMAR
HOTĂRÂREA NR. 65
Consiliul local al orasului Ocna Mures întrunit în şedinţă ordinară, la data de
06.06.2012, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 401 din 31.05.2012, emisă, de către
viceprimarul oraşului Ocna Mureş;
LUÂND ÎN DEZBATERE: "Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii
unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor unitati de cult religios de pe raza
administrativ-teritoriala a orasului Ocna Mures” iniţiat de către dl. .viceprimar al
oraşului Ocna Mureş, jur.. Aron Marin;
VĂZÂND:
- referatul nr.6202/28.05..2012 al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane,
informatizare;
AVÂND ÎN VEDERE - dispozitiile cuprinse în Legea nr.215/23.04.2001 privind
administratia publică locală, republicată in anul 2007, inclusive art.72 pct.1 din aceeasi
lege 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, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.125/2002,
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:
Art.1: Se aprobă acordarea unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar,
unor unitati de cult religios de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocna Mures,
dupa cum urmeaza:
1. – PAROHIA ROMANA UNITA CU ROMA OCNA MURES – 5000 LEI,
suma necesara pentru finisarea lucrarilor de finisare si consolidare (pr. Biris
Alexandru)
2. – PAROHIA ORTODOXA UIOARA DE JOS I – 2500 LEI, suma necesara
pentru executarea lucrailor de constructii si amenajari interioare si exterioare
(pr. Oprean);
3. – PAROHIA ORTODOXA UIOARA DE JOS II– 2500 LEI, suma necesara
pentru ferestre de tamplarie PVC (pr. Purcariu Constantin);
Art.2: Împotriva prezentei hotărâri persoana interesată se poate adresa instanţei
de contencios administrativ competente în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste viceprimarul
orasului Ocna Mures.
Se comunică :

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
-Viceprimarului oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Unitatilor de cult religios mentionate mai sus.
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