ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR.40/26.05.2016
privind aprobarea unui prijin financiar privind aprobarea unui

sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sartas
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;

Luând in dezbatere:
- proiectul de hotărâre initiat de primar privind probarea acordării unui sprijin financiar Parohiei
Ortodoxe Sartas, pentru reparatiile ce urmeaza a fi efectuate la Casa Parohiala; cererea Parohiei Ortodoxe
Sartas, înregistrata de catre instituţia noastra cu nr.2086/12.05.2016;
- raportul de specialitate nr. 2195/20.05.2016 intocmit de d-na Pasca Elena , sef serviciu financiar-contabil;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;

Având în vedere:
- O.G. Nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, republicată şi actualizată;
-H.G. Nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G.nr.82/2001, actualizată şi republicată;
- art.36 alin.(2) lit.”d”, coroborat cu alin.(6), lit.”c” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006, privind finanatele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 si a art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata :
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local in valoare de 4000 lei Parohiei
Ortodoxe Sartas, pentru reparatiile ce urmeaza a fi efectuate la Casa Parohiala.
Art.2. Primarul oraşului Baia de Arieş, prin Serviciul financiar-contabil, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Serviciului financiar-contabil;
Parohiei Ortodoxe Sartas;
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Mocan Ioan

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

