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           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL            
                   

 
HOTĂRÂREA NR. 260 

privind aprobarea alocării sumei de 8.000 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 22.12.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1395/15.12.2016, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu; 
       Având în vedere referatul şi raportul nr. 21404 din 19.12.2016 înaintate 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 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; 
       În temeiul art. 36 alin 6 litera c,  art.45 și art.115 alin. (1) litera b)  din Legea nr.215 din 23 
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        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 8.000 lei necesară în vederea acordării unui 
sprijin financiar unităților de cult religios recunoscute legal de pe raza orașului Ocna Mureș după 
cum urmează: 

- 3.000 lei  pentru Parohia Greco-Catolică din Ocna Mureș, pentru executarea lucrarilor de 
construire și finalizare a mobilierului ( Pr. Biriș Alexandru ); 

       -   3.000 lei pentru parohia Ortodoxă Română nr. 2 Ocna Mureș pentru amenajarea unei terase          
(pr. Duda Traian); 
      -    2.000 lei pentru Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos I din Ocna Mureș, pentru lucrări 
de  reparații (Pr. Oprean Ioan); 
 

          Art. 2: Sumele prevăzute la art.1 vor fi utilizate de către beneficiari exclusiv 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; 
       - Parohiilor beneficiare; 
                                                  Ocna Mureş, 22.12.2016 
                                                                                                           

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ, 
 BACIU IOAN                    PANDOR NICUȘOR 
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