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ROMĂNIA
        JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

  CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.216
privind aprobarea alocării unor sume, din bugetul local al UAT oraş Ocna Mureş, de la cap

67.02.06.59.11, cu titlu de sprijin financiar, parohiilor si bisericilor din Ocna Mureş,  situate pe
raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ întrunit în şedinţă ordinară, la data de
29.10.2015, urmare a dispoziţiei de convocare nr.1210/23.10.2015, emisă de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;

Având în vedere – referatul şi raportul nr.16528/29.10.2015 ale Direcţiei Economice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ocna Mureş, avizele favorabile ale  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 sumelor  din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, de la cap 67.02.
06.59.11 cu titlu de sprijin financiar, parohiilor şu bisericilor situate pe raza administrativ-teritorială a
oraşului Ocna Mureş după cum urmează:

 2.000 lei la  Parohia Ortodoxa Uioara de Sus , pentru reparatii de tencuieli (Pr.Botos Ioan)
 10.000  lei  la Parohia Ortodoxa nr.1 ,Ocna Mures   , pentru executarea lucrarilor de pictura (

Pr.Marcu )
 10.000 lei la Parohia Ortodoxa Nr.3 ,Ocna Mures, pentru executarea lucrarilor cu pictura

(Pr.Vasile)
 2.000 lei la Parohia Greco Catolica din Ocna Mures pentru lucrari de construire si finalizare a

mobilierului.(Pr. Biris )
  1.500 lei  la Parohia Ortodoxa Nr.2 ,Ocna Mures, pentru lucrari de reparatii

si intretinere a perimetrului bisericii.(Pr. Duda Traian )
 12.000  lei  la   Parohia  Ortodoxa Razboieni , pentru finisarea lucrarilor de reparatii

.(Pr.Beregoi Vladimir)
 1.500 lei  la Parohia Ortodoxa nr.4 ,Ocna Mures, pentru lucrari de constructii        ( Pr. Vasiu

Adrian)
 2.000  lei la Parohia Reformata din Ocna Mures pentru lucrari consolidari la cladirea bisericii.
 2.000 lei la Parohia Ortodoxa Romana Uioara de Jos  pentru lucrari de constructii si amenajari

exterioare (Pr. Oprean)
 2.000 lei la  Parohia Ortodoxa Romana Uioara de Jos II , pentru lucrari de reparatii la

tencuiala exteriaoara a cladirii bisericii (Pr.Purcariu).
 1.000 lei la Parohia Ortodoxa Romana Micoslaca pentru lucrari de reparatii la

acoperis(Pr.Mihai Costea)
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 7.000  lei la Cultul Religios Penticostal Maranata , pentru achizitionarea unor usi pentru noul
locas situat pe strada Closca.

 1.500 lei la Asociatia Bunul Samaritean din Ocna Mures pentru lucrari de constructie la
Biserica din Cisteiul de Mureş.

 2.000 lei la Parohia Ortodoxa Romana din Cisteiul de Mures pentru lucrari de inlocuire a unor
usi.

 1.000 lei la Parohia Reformata Razboieni pentru lucrari de reparatii.

Art. 2: Sumele aprobate conform art1 vor fi virate pe baza documentaţiilor justificative care
vor fi depuse la Preimăria Ocna Mureş de către beneficiari.

Art. 3: 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;
- Parohiilor şi bisericilor în cauză;

 Ocna Mureş , 29.10.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR

TOM/TOM ; EXP 20; ANEXE. O. NOTĂ:Consilieri în funcţie:17 ,Prezenţi: 15 , Voturi “pentru” : 13.
.


