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HOTÁRAREA NR. 81/2019 
privind aprobarea sumelor acordate pentru proiectele depuse de cultel.e religioase 

Tn cadrul „Programului anual de finantare a activitatilor de tineret �i a -cultelor religioase 
din ora9ul CJisturu Secui$SO", pe anul ,2019 �I Consili�!�i Local Cristur1.,1 Se�uiesc 

Cohsiliul Local al ora�ului Cristuru Secuiesc, Tntrunit la §edinta ordinara lunar.a ra data 
de 13 iunie 201'9;· 

Vazand proieotul de- hotarare al primarului din 27 mai 2019, raportul de specialitate al 
compartimetului juridíc. �i procesul verbal al comisiei de. e'llaluare nr. 5232/2019, raportul 
comisíei de s�ecialitate nr.4 pentru invaramant, religie, cultlJra; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu 
completarile 9i modificarile ulterioare, al art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinánd cLdtel.or 
religioase recunoscute din Romania, republicat, a H.G. nr. 1270/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan1ei Guv.ernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unita\ile de cult apaJ1inand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
completarile �i modificarile ulterioare, ale órdonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, 
privind atribuirea contractelor de achizitie pub1ica, a contractelor de coneesiune de lucrari 
publice §i a contractelor de concesiune de servioii, cu modificarile §i completarile ulterioare §:! 
ale Hotatarii Guvernuluj nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederílor 
refe.ritoare la atribuirea contractelor de achizi\ie publica din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice §i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarife �i 
completaril'e ulterioare, precum §i ale Hotara.rii Consiliului Local al ora§ului Cristurw Secuiesc 
nr. 51/2019, privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al ora§ul1:1i Cristuru Secuiesc 
pe anul 2019; 

ln temeiul prevederilor art. 36 alín 2 lit d"", alín. (6), lit. ,,e'', alin. 44 §i 45 dín Legea nr. 
215/2001 J:)rivind administra�a publica locala, republícat 1n temeiul Legii nr. 286/2006; 

Hotara�te 

Art.1. Aproba surnele acordate pentru proiectele depuse de cultele religioase ín 
cadrul „Programului anual de finan,are a activita1ilor de tineret $i a cultelor religioase din 
ora§ul Crísturu Secuiesc", pe anul 2019� al Consillului Local Cristuru Secuiesc dupa cum 
urmeaza: 

1. Parohia Reformata Bete9ti - admis pentru sur:na de. 5.'000 lei
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