ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 91/48
Privind acordarea unui sprijin fmanciar de la bugetul local al comunei Sura Mare
pentru unitatea de cult Parohia Ortodoxa Romana Hamba
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de
26 octombrie 2016,
Avand in vedere raportul nr. 5236 72016 prin care se propune acordarea unui
sprijin fmanciar Parohiei Ortodoxe Hamba in vederea executiei lucrarilor de
reparatii curente a cladirii lacasului de cult Biserica situata in sat Hamba nr. 21,
Luand in considerare cererea nr. 47137 2016 a Parohiei Ortodoxe Romana
Hamba pentru acordarea sprijinului fmanciar, pentru executia lucrarilor de reparatii
curente la lacasul de cult,
Vazand actele justificative prevazute la art. 14 alin.l din HG nr. 1470/2002:
declaratie pe propria raspundere vizata de Protopopiatul Sibiu, certificat de
inregistrare fiscala, extras de cont al unitatii de cult solicitante, deviz de lucrari datat
pe anul in curs, vizat de diriginte de santier, fotografii ce atesta stadiul existent al
obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se solicits sprijin fmanciar,
in temeiul art. 14 alin. 1 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin fmanciar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
art.3 alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local,
In temeiul art.36 alin.4 lit.a, alin.6 lit.c, art.45 alin.2, art.115 alin.l lit.b din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- (1) Se aproba acordarea, in anul 2016, a unui sprijin fmanciar in suma
de 5.000 lei de la bugetul local al comunei Sura Mare, cap. 67.02 Cultura, recreere
si religie, pentru unitatea de cult Parohia Ortodoxa Romana Hamba, in vederea
executiei unor lucrari de reparatii la obiectivul lacas de cult Biserica din satul Hamba
nr. 21, comuna Sura Mare.
(2) Suma alocata ca sprijin fmanciar va fi transferata integral unitatii de
cult Parohia Ortodoxa Hamba, cu informarea Unitatii centrale de cult si a
Secretariatului de Stat pentru Culte.
Art. 2- Documentele justificative pentru sprijinul fmanciar acordat vor fi
transmise Consiliului Local Sura Mare de catre Parohia Ortodoxa Hamba in eel mult
180 zile de la primirea acestuia.

Art. 3- Primarul comunei Sura Mare si compartiment fmanciar contabil vor
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4- Hotararea se comunica autoritatilor si persoanelor interesate si se
aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 26 octombrie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului jud. Sibiu, 1 ex FOR H, 1 ex afisat

