ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

HOTARAREA NR. 45
privind acordarea unui sprijin Fmanciar de la bugetul local al comunei Sura Mare
pentru unitatile de cult din comuna Sura Mare

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 31
mai 2017,
Avand m vedere raportul nr. 37097 2017 privind propunerea de acordare a unui
sprijin fmanciar pentru unitati de cult din comuna Sura Mare,
Vazand procesul verbal nr. 33737 2017 al sedintei comisiei de evaluare si
selectie a proiectelor depuse de unitatile de cult, intocmit in urma verificarii
documentatiilor depuse de unitatile de cult si efectuarii procedurii prevazuta de Legea
nr. 350/2005, prin care se propune alocarea fondurilor de la bugetul local al comunei
Sura Mare pentru unitatile de cult ale caror proiecte au fost declarate castigatoare,
s\n 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, Legea nr. 350/2005 privind
regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general, actualizata,
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul art.36alin.4 lit.a, alin.6 lit.c, art.45 alin.2, art.l 15 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 2017, a unui sprijin fmanciar in suma de
120.000 lei de la bugetul local al comunei Sura Mare, cap. 67.02 Cultura, recreere si
religie, pentru unitatile de cult din comuna Sura Mare, conform Anexei la prezenta
hotarare.
(2) Sumele alocate ca sprijin fmanciar vor fi transferate unitatilor de
cult, 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 al comunei Sura Mare pana eel mai tarziu la data de 20
decembrie 2017.

Art.3- Primarul comunei Sura Mare, compartiment fmanciar contabil si comisia
de receptie (verificare) a lucrarilor executate 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 prin afisare la sediul
Primariei si publicare pe site-ul www.primariasuramare.ro.

Adoptata in Sura Mare la 31 mai 2017
Cu 9 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de
Consilier
MAIER IO

contrasemneaza
Secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat:
1 ex dos §ed. 1 ex dos hot, 1 ex Institutia Prefectului Sibiu, 1 ex afisat sediu, 1 ex comp. contabil

Anexa la HCLnr. 45/2017

Lei
r crt Denumire imitate de cult

Suma
alocata
PAROHIA ORTODOXA Reparatii acoperis lacas de cult 30.000 lei
SURA MARE
Biserica Buna Vestire — comuna
Sura Mare strada Principala nr.
484
PAROHIA ORTODOXA Continuare lucrari construire 70.000 lei
lacas de cult Biserica Sfintii
SURA MARE II
Arhangheli Mihail si Gavril
comuna
Sura
Mare,
str.
Principala nr. 244
PAROHIA ORTODOXA Reparatii lacas de cult -Biserica 20.000 lei
HAMBA
Sfdntul Nicolae -sat Hamba str.
In Romani nr. 20, comuna Sura
Mare
Denumire proiect

/v

TOTAL

Presedinte
ConsUief
MAIER lO

120.000 lei

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

