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HOTĂRÂRE NR. 23 / 10.12.2020
cu privire la alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din Orașul

Sovata, județul Mureș

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata înregistrată cu nr. 18.650/07.12.2020;
- Raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  de  resort  înregistrată  cu  nr.

18.653/07.12.2020;
- Cererea depusă de Parohia Romano-Catolică înregistrată cu nr.18.444/02.12.2020, Cererea

nr.18.481/02.12.2020 depusă de Parohia Unitariană,  Cererile nr.18.644/07.12.2020 și nr.
18.649/07.12.2020  depuse  de  Parohia  Reformată  Sovata,  respectiv  Cererea  depusă  de
Parohia Ortodoxă Română Sovata, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru
lucrări de construcții/reparații;

- prevederile  art.3  alin.3  din  O.G.  nr.82/2001  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- prevederile H.G. nr.1470/2002 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;

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În  temeiul  prevederilor  art.129,  art.139  alin.1,  respectiv  art.196  alin.1  lit.„a”  din  O.U.G.

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar în sumă de 47.000 lei
unităților de cult din orașul Sovata, județul Mureș, în vederea completării fondurilor proprii necesare
pentru lucrări de construcții/reparații, după cum urmează:

a.) Parohia Romano-Catolică 24.000 lei;
b.) Parohia Reformată 15.000 lei;
c.) Parohia Unitariană 6.500 lei;
d.) Parohia Ortodoxă Română Sovata 1.500 lei.
Art.2. – Alocarea sumei prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face din bugetul local al

Orașului Sovata, pe anul 2020.
Art.3. – (1) Achiziționarea bunurilor sau serviciilor pentru care se utilizează suma prevăzută la

art.1 se face potrivit legislației în vigoare, sumele fiind decontate pe bază de documente financiar-
contabile justificative.

    (2) Justificarea modului de utilizare a sumei alocate prin prezenta hotărâre se 
face pe bază de documente justificative prezentate de către unitatea de cult respectivă conform art.15
din  H.G.  nr.1470/2002  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, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului:
-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarului Oraşului Sovata;
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-   Parohiei Romano-Catolice;
-   Parohiei Reformate;
-   Parohiei Unitariane;
-   Parohia Ortodoxă Română Sovata;
-   Compartimentelor de resort;

                        -       Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.

                                                                           Președinte de ședință,
                                                                                      Arros Dénes

    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data 10 decembrie
2020, cu 17 voturi “pentru”.               
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