ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALŢ
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR.13/2020
privind repartizarea unor sume prevăzute în bugetul local al comunei Mihalț pe anul 2020,
pentru acordare sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Mihalț II

Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de
19 februarie 2020, ședință publică;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț și înregistrat
sub nr. 721/2020, cu privire la acordarea unui sprijin financiar, din bugetul local al comunei Mihalț
pe anul 2020, Parohiei Ortodoxe Mihalț II;
- cererea Parohiei Ortodoxe Mihalț II, înregistrată sub nr.163/13.01.2020, prin care solicită
acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Mihalț pentru anul 2020,
- posibilitatea sprijinirii financiare a unităților de cult de pe raza administrativă a comunei Mihalț,
în condițiile legii;
- raportul compartimentului de specialitate, întocmit de către Biroul buget, finanțe, impozite și
taxe, contabilitate și înregistrat sub nr. 723/2020;
- Raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală, protecția mediului și comerț, înregistrat sub nr.930/2020;
- Raportul de avizare al comisie de specialitate nr. 2 pentru învățământ, cultură, sănătate, familie,
protecție socială, activități sportive și turism, înregistrat sub nr. 931/2020;
Potrivit prevederilor:
- art.3 alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile
de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(2) și art.5 din H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
- art.129 alin.(2) lit.d), alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
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Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 40.000 lei, reprezentând sprijin financiar din bugetul
local al comunei Mihalț pe anul 2020, pentru Parohia Ortodoxă Mihalț II.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

-

Art.3. Hotărârea se comunică :
primarului comunei Mihalț,
Instituției Prefectului - Județul Alba,
Parohiei Ortodoxe Mihalț II,
biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 92% din
numărul consilierilor în funcție (92% din numărul consilierilor prezenți).

Mihalț la 19 februarie 2020

Președinte de ședință,
Consilier Dorin Breazu

Contrasemnează secretar,
Mariana Salcău
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