ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL PETELEA
proiect

HOTĂRÂREA nr.

/ 2019

privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea
pentru anul 2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea
Consiliul Local al Comunei Petelea,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2019
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al
Comunei Petelea pentru anul 2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea,
înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, însoţit de:
- referatul de aprobare nr. 4678/2019,
- raportul de specialitate nr. 4679/2019 înaintat de compartimentul urbanism, investiţii;
- avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism,
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului
şi urbanism,
- avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi
protecţia copilului;
În baza:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România – republicată, art.3 al.(3);
- H.G. nr. 1470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România –
Republicată, art. 4, alin(2), art.5;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul art.129 al.(1), al.(4), lit.a), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al Comunei Petelea pe anul 2019 a sumei de
25.000 lei către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea, în vederea continuării
lucrărilor la casa mortuară.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei
Petelea şi compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, compartimentului
financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Mureş.
Preşedinte de şedinţă,
Marcel-Crăciun Ardelean

Secretar general,
Mihai-Ilie Moldovan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA PETELEA
PRIMĂRIA
Nr. 4678/22.11.2019

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea
pentru anul 2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea

Pentru continuarea lucrărilor la casa mortuară, la solicitarea Parohiei Ortodoxe Habic, iniţiez
şi supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei
Petelea pentru anul 2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea.

Primar,
Pădurean Sorin - Pompei

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA PETELEA
PRIMĂRIA

Compartimentul urbanism, investiţii

Nr. 4679/22.11.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea
pentru anul 2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea
Prin cererea înregistrată cu nr. 4665/21.11.2019 Parohia Ortodoxă Habic din Comuna Petelea
solicită alocarea sumei de 25.000 lei pentru continuarea lucrărilor la casa mortuară din satul Habic.
În baza O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - republicată,
Art.3. (3)De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare
pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru
construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor
aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi
întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale
eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a
cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de
aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de
asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.
Art. 4
(2)Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult
destinate:
a)întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b)construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în
vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c)conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
Art. 5
(1)Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult,
formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele prevăzute
la art. 14 alin. (1).
propunem alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local pentru continuarea lucrărilor la casa
mortuară.
Având în vedere cele expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,
Alexandra Rusu consilier asistent

