ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.170
privind aprobarea alocării sumei de 67500 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 27.09.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 620/21.09.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul nr 14629 din 26.09.2017 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, art.3 alin (3) din O.G.R nr 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor
religioase recunoscute în România, actualizată, art.4 lin (2) și art.5 din H.G.R nr 1470/2001
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G.R nr 82/2001, actualizată ;
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 2017 , din cap
67.02.06.59.11-,,Susținerea cultelor” a sumei totale de 67500 lei care va fi utilizată în vederea
acordării unui sprijin financiar unităților de cult religios de pe raza Unității Administrativ
Teritoriale Ocna Mureș, după cum urmează:
 15.000 lei la Parohia Ortodoxa nr.1 ,Ocna Mures, pentru executarea lucrarilor de pavare
a bisericii cu marmura (Pr.Marcu Cornel-cerere nr.14376/21.09.2017);
 4000 lei la parohia Ortodoxa Romana Uioara de Jos II pentru reparatii curente la cladirea
bisericii (Pr.Purcaru Constantin-cerere nr.4237/16.03.2017);
 15.000 lei la Parohia Ortodoxa Nr.3 ,Ocna Mures, pentru executarea lucrarilor de pictura la
biserica (Pr.Vasile Armanca- cerere nr.9322/13.06.2017);
 4000 lei la Parohia Ortodoxa nr.4 ,Ocna Mures, pentru lucrari de constructii Biserica
Ortodoxa ( Pr. Vasiu Adrian – cerere nr.14638/26.09.2017);
 2000 lei la Parohia Ortodoxa Romana Micoslaca pentru lucrari de reparatii la acoperisul
bisericii (Pr.Mihai Coste- cerere nr.14100);
 2.000 lei Biserica Adventista de Ziua a Saptea Ocna Mures pentru realizarea unor lucrari
de izolatie termica exterioara la biserica (pastor Pelir Stefan Ioan – cerere
nr.4672/23.03.2017);
 15000 lei la Parohia Ortodoxa Razboieni , pentru executarea lucrarilor de pictura la
biserica (Pr.Beregoi Vladimir- cerere nr.12289/08.08.2017);
 2000 lei la Parohia Reformata din Ocna Mures pentru lucrari de reparatii curente la
cladirea bisericii (preot Bartha Alexandru –cerere nr.14397/22.09.2017);
 2000 lei la Parohia Greco Catolica din Ocna Mures pentru lucrari de construire
si finalizare a mobilierului bisericii.(Pr.Biris Alexandru- cerere nr.14524/26.09.2017);
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3000 lei la Parohia Ortodoxa nr.2 Ocna Mures, pentru lucrari de reabilitare la exteriorul
bisericii (preot Duda Traian – cerere nr.14392/22.09.2017;.
3500 lei la Biserica Romano Catolica Ocna Mures, pentru lucrari de reparatii la Biserica
Romano Catolica Ocna Mures (preot Mihaly Imre- cerere nr.10044/27.06.2017).

Art.2. Sumele prevăzute la art.1 vor fi alocate beneficiarilor și vor fi utilizate în completarea
fondurilor și în condițiile stabilite de art.3 alin. (3) din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România,
actualizată, art.4 alin. (2) și art.5 din Normele Metodologice de aplicare a O.G nr 82/2001
aprobată prin H.G.R nr 1470/20021, 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 27.09.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

TOM/TOM; EXPL:4;
ANEXE.0;
NOTĂ:Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:15; Voturi “pentru”: 14; Voturi contra:0; abțineri:0; nu votează:1
.
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