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 HOTARAREA NR. 62 

DIN 18.09.2020 

 

- privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar  

  

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  ordinara in 

data de 18.09.2020 

          

 

 Avand in vedere initiativa primarului orasului Rupea, precum si Referatul 

de Specialitate al Secretarului General al orasului Rupea  prin care se propune 

aprobarea cererii de finantare a Bisericii Catolice din orasul Rupea , pentru 

acordarea unui sprijin financiar in vederea sustinerii unor lucrari de reparatii ale 

lacasului de cult  

  Ținând cont de prevederile  Regulamentului privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Rupea, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin HCL nr. 

32/2014 

 In conformitate cu prevederile: 

- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, 

aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, 

republicată; 
 - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, republicată 

 

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 

3 lit. g din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:    

 

          HOTARASTE: 
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Art. 1 – Se aproba acordarea sprijinului financiar a Bisericii Catolice Rupea 

conform contractului de finantare prevazut in anexa 1 la prezenta hotarare  

 

Art. 2 – Consiliul Local al orasului Rupea va asigura finantarea Bisericii 

Catolice Rupea cu suma de 5.000 lei, suma prevazuta in bugetul local de 

venituri si cheltuieli al orasului Rupea, pentru anul 2020. Decontarea si 

justificarea sumelor primite de la bugetul local se vor face cu respectarea 

prevederilor contractuale.  

  

Art. 3 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul 

orasului Rupea  
 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA    
ANTAL MARIA                                                                                                              Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
 
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 12 - 1 
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