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HOTARAREA Nr. 174 Data: 29.07.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea finantarilor nerambursabile alocate de la bugetullocal al Municipiului Sacele pentru 

activitati legate de culte religioase recunoscute de lege in Romania, in anul2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinarii in data de 29.07.2021. 
Analizand Referatul de aprobare nr. 60.858/20.07.2021 al initiatorului - Primar Ing. Popa Virgil, 

precum ~i Comunicatul cu nr. 60.472/16.07.2021, prin care s-a anuntat lista finala a beneficiarilor de 
finantare nerambursabila acordata de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati legate de culte 
religioase recunoscute de lege in Romania, in anul 2021; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 60.868 /20.07.2021 al Serviciului Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind n01mele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor n01mative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu 
completarile ulterioare; H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor f01me de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apat1inand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; H.C.L. nr. 24/15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul 
finantarilor nerambursabile alocate de la bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de 
interes local, aprobat prin Hotiirarea de Consiliul Local nr. 111131.08.2015; H.C.L. nr. 25/15.02.2016 
pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetullocal al Municipiului 
Sacele, unitatilor de cult din Municipiul Sacele, apat1inand cultelor religioase recunoscute din Romania, ale 
H.C.L. nr. 111/28.04.2021, respectiv H.C.L nr.139/27.05.2021 privind actualizarea componentei Comisiei 
de evaluare ~i selectionare a cererilor pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local; H.C.L. nr. 93/15.04.2021 pentru aprobarea 
bugetului local ~i a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2021 ~i modificarea 
utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar pe 
anul 2020, precum ~i ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 
246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului 
Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul dispozitiilor art. 87 alin (1), alin. (2), alin. (5); mt. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), 
alin. (4) lit. a), alin. (8) lit. a); art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. a); art 196 alin. 
(1) lit. a); art. 197 alin. (1); mt. 243 alin.(l) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARA~TE: 

. Art.l Se aproba finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele 
pentru activitati legate de culte religioase recunoscute de lege in Romania, in anul 2021 dupa cum urmeaza: 

Nr. Sum a aprobata -

crt. Beneficiar Obiectul cererii lei 

1 
. ~ 

Biserica Evanghelica- Lucrari de renovare Ia bucataria Sl 35 000 

- Lutherana din Romania- grupurile sanitare a salii de rugaciuni 

Parohia Satulung Joseni 

2 Parohia Sf. Admmire III Reparatii capitale Ia instalatia de incalzire 29 000 
Satulung Sacele a bisericii 

3 Biserica 01todoxa ,Na~terea Lucrari de reparatie a acoperisului 36 000 
Sf. loan Botezatorul"- Parohia clopotnitei Bisericii 
Turche~ II 

Total de repartizat 100 000 

Art._2h· P1!maz:z:· · ullioi~!~ t )~· Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea Ia indeplinire 
a prezente1 otar re. 
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JlRE~EDINT _ ~J~DJ1'!T.t\ ) 1 CONTRASEMNATPENTRULEGALITATE 
CONSIL Lb~~ SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

Ing. VOICES ' ICOLE'fA TEONIA C.J. ZAMFIR GETA 
, J , 

. ~ A 
Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex.4 
Hotararea a fost adoptata: 18 votu ·· ntru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti Ia ~edinta: 1 
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