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   Avizat, 

      Secretar, 

     Craciun Adrian 

  

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma, 

județul Mureș 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma, judeţul Mureş 

Având în vedere referatul nr. 920/07.05.2019 ,întocmit de Contiu Dorin- responsabil 

achizitii, si expunerea de motive nr. 920/1/07.05.2019, prin care propune aprobarea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 

din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma, județul Mureș 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 

82/2001modificată și completată cu Legea 125/2002 și Legea 128/2009 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în 

România, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, și Legii nr.50 /2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.3 ,art.45 alin.l şi art.l15 alin.l lit.b din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare, adoptă prezenta:  

  

H O T Ă R Â R E: 

  

Art.1.- Se aprobă acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma, județul 

Mureș în sumă totală de 20.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult 

destinate construirii/întreținerii și conservării locașelor de cult în conformitate cu art.4 din 

H.G. nr.1473/2002 , cu modificările și completările ulterioare.  

Art.2.-  Se aprobă repartizarea sumei de 20.000 lei , prevăzută în bugetul local pe anul 2019, 

pentru cultele religioase din comuna Cozma, județul Mureș, astfel: 

-Parohia Ortodoxă Cozma  -20.000 lei 

 

Art.3.- Parohia Ortodoxă Cozma  va prezenta situatia privind modul de cheltuire a sumelor, 

însoțită  în mod corespunzător de documentele justificative , conform hotărârii nr.1470/2002 , 

art.14(documentele pe baza căruia se acordă sprijinul), art.15 (justificarea sprijinului 

financiar) . 

 

 

 



 

Art.5– Prezenta hotărâre se comunică la: 

-Instituţia prefectului– judeţul Mureș; 

-Primarul comunei Cozma; 

Parohia Ortodoxă Cozma   

-Populaţiei, prin afişare;  

 

Initiator, 

Ormenisan Petru 
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Nr. 920/07.05.2019 

 

 

Raport la Proiectul de hotarare 

 

privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma 

județul Mureș 

 

Având în vedere cerera depusa de către Parohia Ortodoxă Cozma pentru acordarea 

unui sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, din bugetul propriu al comunei  Cozma, județul Mureș, propunem  aprobarea 

formelor de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 

din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma, în conformitate cu prevederile 

Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 82/2001modificată și completată cu Legea 125/2002 

și Legea 128/2009 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute în România, Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr.50/2019 a bugetului de 

stat pe anul 2019, 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.3 ,art.45 alin.l şi art.l15 alin.l lit.b din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Acordarea formelor de sprijin financiarse va face astfel: 

-Parohia Ortodoxă Cozma  -20.000 lei 

Dupa efectuarea lucrarilor necesare Parohia din comuna Cozma este obligata să 

prezinte situatia privind modul de cheltuire a sumelor, însoțită  în mod corespunzător de 

documentele justificative , conform hotărârii nr.1470/2002 , art.14(documentele pe baza 

căruia se acordă sprijinul), art.15 (justificarea sprijinului financiar) . 

 

 

Întocmit 

Contiu Dorin –responsabil achizitii publice 
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920/1/07.05.2019 

 

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare 

 

privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma 

județul Mureș 

 

 

Având în vedere referatul nr. 920/07.05.2019 ,întocmit de Contiu Dorin- responsabil 

achizitii, si cerera depusa de către Parohia Ortodoxă Cozma pentru acordarea unui sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, din 

bugetul propriu al comunei  Cozma, județul Mureș, propunem aprobarea sumei de 20.000 lei  

ca forma de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 

din România, din bugetul propriu al comunei  Cozma. 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 

82/2001modificată și completată cu Legea 125/2002 și Legea 128/2009 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în 

România, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, și Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 

  

 

 

Întocmit 

PRIMAR 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


