ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.252
privind aprobarea alocării sumei de 52.000 lei pentru unitățile de cult religios recunoscute legal de
pe raza orașului Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 29.11.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr 19554 din 29.11.2016 înaintat de către Direcţia
ecomonică, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea 273 din 29. 06.2006, legea privind finanţelor
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art 36 alin 6 litera c, art.45, p-ctul.2, art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul UAT orașul Ocna Mureș, pe anul 2016 , din cap
67.02.06.59.11-,,Susținerea cultelor” a sumei de 52000 lei necesară în vederea acordării unui
sprijin financiar unităților de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș după
cum urmează:










10.000 lei la Parohia Ortodoxă nr.1 ,Ocna Mureș, pentru executarea lucrarilor de pictură
( Pr.Marcu Cornel );
5.000 lei la parohia Ortodoxă Romană Uioara de Jos II pentru reparații exterioare la
clădirea bisericii și a executării trotuarului aferent (pr.Purcaru Constantin);
10.000 lei la Parohia Ortodoxă Nr.3 ,Ocna Mureș, pentru executarea lucrărilor de pictură
(Pr.Vasile Armanca);
4.000 lei la Parohia Ortodoxă nr.4 ,Ocna Mureș, pentru lucrari de constructii ( Pr. Vasiu
Adrian);
3.000 lei la Parohia Ortodoxă Romana Micoșlaca pentru lucrări de reparații la exteriorul
bisericii (Pr.Mihai Coste);
2.000 lei Biserica Adventista de Ziua a Șaptea Ocna Mureș pentru realizarea unor lucrari
de renovare (pastor Pelir Stefan Ioan);
10.000 lei la Parohia Ortodoxă Razboieni , pentru finisarea lucrărilor de reparații si
pictură (Pr.Beregoi Vladimir);
5.000 lei la Biserica Penticostala Maranata , pentru lucrări de amenajare interioară a
locașului de cult (tâmplarie PVC si uși de interior) situat pe strada Cloșca (pastor Indreiu
Valentin);
3.000 lei la Parohia Reformată din Ocna Mureș, pentru lucrări de reparații la clădirea
bisericii- reparații turn biserică (preot Bartha Alexandru);
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Art.2. Sumele prevăzute la art.1 vor fi utilizate de către beneficiari în completarea fondurilor
proprii, în condițiile stabilite la art.3 alin. (3) din O.G.R nr 82/2001, actualizată și ale art.4 alin. (2)
din H.G.R nr 1470/2002, actualizată.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică;
Ocna Mureş 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M
EXP:5;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 16; voturi ,,pentru”: 15; .voturi ,,contra”: 0; abţineri:0, nu votează:1.
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