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 ROMĂNIA
        JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.169
privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, cu titlu de sprijin financiar, Parohiei Ortodoxe

Uioara de Sus, situată pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ întrunit în şedinţă ordinară, la data de
27.08.2015, urmare a dispoziţiei de convocare nr.883/20.08.2015, emisă de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere – referatul şi raportul nr.11465/05.08.2015 ale Direcţiei Economice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş, cererea nr.11308/03.08.2015
depusă de către d-nul preot Botoş Ioan, avizul  comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş,  coroborate cu  Ordonanţa Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute in
România, 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  art. 36, alin.(4) lit a), art.45 alin. (2) lit.a) şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/23.04.2001 - Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ã R Ã Ş T E :

Art. 1:  Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, cu titlu de
sprijin financiar, Parohiei Ortodoxe Uioara de Sus din Ocna Mureş, pentru reparaţii exterioare (Preot
Botoş Ioan).

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se înputerniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

                      Se comunică la:
- Institiţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
- Direcţia Economică;
- Parohia Ortodoxă Uioara De Sus;

 Ocna Mureş , 27.08.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA p.SECRETAR ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR
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