ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL
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HOTARAREA
piuind

nr.L67 I2OLO

alocarea unor sume din bugetul local al Municipiului Gheorgheni
pe anul 2010, tn uederea sprijiniii parohiilor din Gheorgheni

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
intrunit in qedinla extraordinará, linutá la data de 8 octombrie 2o1o,
Avárrd in vedere:
- cererea Consiliului Parohia.l a] Parohiei Reformate Gheorgheni, inregistratá sub
- nr.7439/ 20.O9-2O)-0;
- cererea Consiliu]ui Parohial al Parohiei Unitariene Gheorgheni, inregistratá
sub nr.80O1/O6.70.2O7O;
- expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specia1ítate aJ Direcfiei economice;
- rapoartele comísiílor de specialitate constituite din cadrul Consiliului local
Gheorgheni:
o Studii, prognoze, economie, buget, finanfq impozite, taxe;
o Culturd. inud{amAft, sdndtate, sport, tineret pi culte.
Ín baza prevederilor:
_ Legii nt. 273/2006, privind finanlele publice locale, cu modifrcárile si
completárile ulterioare;
- Decretului nr.I77 / 7948 privind regimul general a.l cultelor religioase;
- ordonanlei Guvernului nr.82
/2ool,prívind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitáfile de cult apar{ínánd cultelor religioase recunoscute in
Románia, aprobatá prin legii nr.I25/2oo2'
cu modifrcárile si completárile
ulterioare;
- H,G. nr.747O /2OO2 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
- prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 82 / 2OOI;
- art. 36, alin.2, lit. b) si alin.4) lit. a) coroborat cu alin.2, lit. d) si alin. 6) lit.c),
din Legea 215 /2ool privind adminístra{ia publicá localá, republicatá;
in temeiul prevederilor aÍt.45, aÍt.115' alin. (1) lit.b) din I'egea nr.2!5/2001 privind
administralia pubIicá localá, republicatá,

HoTÁRÁsTE:
Art.l - Se aprobá al.ocar.easumei de 5.ooo lei din bugetul loca] al Municipiului
Gheorgheni, cap.67.o2,,Culturá, recreere si sport'', respective subcapitolul 67.o2.5o,'AIte
servicii ín domeniile culturii, recreerii si religiei'', 59. 1 l ''Biserica reformatá.', pentru
Parohia Reformata din Gheorghen1 in vederea completárii fondului propriu.
Att.2 - Se aprobá alocarea sumeí de 2.ooo tei din bugetul local al Municipiului
Gheorgheni, cap.67 .o2 ,,Culturá, recreere si sport'', respective subcapitolul 67.o2.50 ,,Alte
servicií in domeniile culturii, recreerii sí religiei,,, 59' 11 ,'Biserica reformatá'', pentru
Parohia Unitariand. din Gheorgtteni, in vederea completárii fonduluí propriu.
AÍt'3 - Prezetta hotáráLre se trimite la Institu!ía prefectului - judelul Harghita qi
se comunicá: Primarului Municípiului Gheorgheni, Directiei economice, Direclia tehnice
din cadrul aparatului de specíalitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, ia O8 octombrie 2010.

PRE$EDINTELB StrDINTEI
Siko Gau, -Leuente
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