ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR.62/2017

privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase
in cadrul ,,Programului anual de finanlare a activitdlilor de tineret gi a cultelor religioase
din oragul Cristuru Secuiesc", pe anul2017, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc, intrunit la gedin!5 ordinar6 lunard la data
de '1 1 mai 2016;
Vdz6nd proiectul de hotdrdre al primarului din 27 aprilie 2017, raportul de specialitate
al compartimetului juridic. gi procesul verbal al comisiei de evaluare nr. 468012017, raportul
comisiei de specialitate nr.4 pentru invdldmAnt, religie, culturd;
Av6nd
vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan.tdrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiteli nonprofit de interes general, cu
completdrile gi modificdrile ulterioare, al art. 3 alin. 3 din Ordonanla Guvernului nr.8212001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult apa(in6nd cultelor
religioase recunoscute din Rom6nia, republlcat, a H.G. nr. 127012002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvernulul ff. 8212001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitelile de cult apa(inAnd cultelor
religioase recunoscute din Rom6nia, ale Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
completdrile gi modificdrile ulterioare, ale Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr.3412006,
privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri
publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare gi
ale HotdrArii Guvernului nr. 92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publici din Ordonanta de urgenld a
Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicS, a contractelor de
concesiune de lucreri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, precum 9i ale Hotir6rii Consiliului Local al oragului Cristuru Secuiesc
nr.2412016, privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2016;
in temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit d-' , alin. (6), lit. ,,c", alin. 44 9i 45 din Legea nr.
21512001 privind administra,tia publicd localS, republicat in temeiul Legii nr. 28612006;

in

Hoteregte
Art,1 , Aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase
in cadrul ,,Programului anual de finantare a activitdlilor de tineret gi a cultelor religioase din
ora$ul Cristuru Secuiesc", pe anul 2017, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc dupe cum
urmeazd:
1. Parohia Reformati Betegti - admis pentru suma de 5.000 lei
2. Parohia Reformatd Cristuru Secuiesc - admis pentru suma 15.000 lei
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3. Parohia Unitariand cristuru secuiesc - admis pentru suma 1s.ooo rei
4. Parohia Unitariani Filiag - admis pentru suma de 5000 lei
5. Parohia Reformatd Filias - admis pentru suma 5000 lei
6. Parohia Romano-catolicd cristuru secuiesc - admis pentru suma 1s.000 lei

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se incredinfeazd
primarul, oragului cristuru Secuiesc prin compartimentui de
cultuii, sport inGprant
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compartimentul de contabilitate, taxe 9l impozite locale.
Art'3. Hoterarea se
.comunicd compartimenturui- de culturd, sport gi invdlrimant,
compartimentului de contabilitate,
taxe gi impozite locale precum 9i lirstitufiei pre?ectului
Judelului Harghita.

Cristuru Secuiesc, la 11 mai 2017.

Pregedintele gedintei,
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