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         ROMĂNIA 

        Judeţul Alba 

    Oraşul Ocna Mureş 

    CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR. 78 

privind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor unităţi 

de cult religios de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, 

          

Consiliul local al orasului Ocna Mures întrunit în şedinţă ordinară, la data de 

30.04.2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr.425 din 23.04.2014, emisă, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş; 

AVÂND ÎN VEDERE – referatul nr.5961 din 29.04.2014 a Direcţiei Economice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş, avizul  

comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,   coroborate cu 

dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, 

republicată in anul 2007, Ordonanţa Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute in Romania, aprobată cu modificări si completări 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; 

 

H O T Ã R Ã S T E : 

 

            Articol unic:  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: 
 2.000 lei la  Parohia Ortodoxă Uioara de Sus , pentru reparaţii de tencuieli (Pr.Botos Ioan) 

        

 10.000  lei  la Parohia Ortodoxă nr.1 ,Ocna Mureş, pentru executarea lucrărilor de pictura ( 

Pr.Marcu ) 

 10.000 lei la Parohia Ortodoxă Nr.3 ,Ocna Mureş, pentru executarea lucrărilor cu pictura 

(Pr.Vasile) 

 2.000 lei la Parohia Greco Catolică din Ocna Mures pentru lucrări de modernizare la clădirea 

bisericii.(Pr. Biriş ) 

 

  1.500 lei  la Parohia Ortodoxă Nr.2 ,Ocna Mureş, pentru lucrări de reparaţii (Pr. Curşeu ) 

 12.000  lei  la   Parohia  Ortodoxă Războieni  ,pentru finisarea lucrărilor de reparaţii 

.(Pr.Beregoi Vladimir) 

 

 1.500 lei  la Parohia Ortodoxă nr.4 ,Ocna Mures, pentru lucrări de construcţii( Pr. Roată) 

 2.000  lei la Parohia Reformată din Ocna Mures pentru lucrări consolidări la clădirea bisericii. 

 2.000 lei la Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos  pentru lucrări de construcţii si amenajări 

interioare si exterioare (Pr. Oprean) 

 2.000 lei la  Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II , pentru lucrări de reparaţii la 

tencuiala exteriaoară a clădirii bisericii (Pr.Purcariu). 

 1.000 lei la Parohia Ortodoxă Română Micoşlaca pentru lucrări de reparaţii la acoperiş 
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 10.000 lei la Cultul Religios Penticostal Maranata , pentru lucrări de construcţii la clădirea 

bisericii 

 1.500 lei la Asociaţia Bunul Samaritean din Ocna Mureş pentru lucrări de construcţii la 

clădirea bisericii. 

 1.500 lei la Parohia Ortodoxă Română din Cisteiul de Mureş pentru lucrări de reparaţii la 

clădirea bisericii. 

 1.000 lei la Parohia Reformată Războieni pentru lucrări de reparaţii 

Sumele se pot asigura din capitolul 67.02.06.59.11- “Sustinerea cultelor”, 

  

          Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste  Primarul 

orasului Ocna Mures. 

Se comunică : 

 Instituţiei Prefectului -  Judeţul Alba; 

 Primarului oraşului Ocna Mureş; 

 Direcţia Economică; 

 Unitatilor de cult religios mentionate mai sus. 

 

           Ocna Mureş ,  30.04..2014 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                   

PROF HERŢEG HOREA                                                                        SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                               JR. FLORIN NICOARĂ 
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