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HOTĂRÂRE NR.53
DIN DATA DE 27.10.2021
Privind aprobarea unor finantari nerambursabile pentru cultele religioase de pe raza comunei
Ortisoara
Consiliul local al comunei Ortisoara jud. Timis intrunit in sedinta extraordinara de indata
in data de 27.10.2021,
Luind act de Proiectul de Hotarare inregistrat sub nr 65 din data de 26.10.2021 , Proiect initiat
de catre dl Primar Sobolu Gheorghe Aleodor privind aprobarea unor finantari nerambursabile
pentru cultele religioase de pe raza comunei Ortisoara precum si de Referatul de aprobare al Proiectului
de Hotarare,
Avand in vedere Referatul compartimentului de specialitate nr. 6289 din data de
26.10.2021din cadrul Primariei comunei Ortisoara;
Avand in vedere avizul favorabil dat de catre Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local Ortisoara
Avand in vedere cererea nr. 2692 din data 26.04.2021 depusa de catre Bobut Valentin in
calitate de conducator si secretar Biserica Penticostala Emanuel din Cornesti
Avand in vedere documentatia depusa de catre cele doua unitati de cult care se incadreaza
in cele prevazute de HG nr 1470 din 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
Avand in vedere documentatia depusa de catre unitatea de cult care se incadreaza in cele
prevazute de HG nr 1470 din 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 42 din data de 29.09.2021 Privind aprobarea
Rectificarii bugetului comunei Ortisoara pentru anul 2021;
Vazand prevederile art. 129 alin .2 lit. d alin 8 lit a , din OUG nr 57/2019 privind Codul
administrativ ,
In temeiul art. 139 alin 21 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Consiliul
local al comunei Ortisoara jud. Timis emite prezenta:
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HOTARARE
ART. 1 .Se aproba finantarea nerambursabila pentru cultele religioase de pe raza comunei
Ortisoara dupa cum urmeaza
• suma de 30.000 lei la Biserica Penticostala Emanuel din Cornesti in vederea
interventiei la acoperisul si invelitoarea de tabla Biserica Penticostala Emanuel
din Cornesti
Banii vor fi alocati din capitolul 67.50.00.20.30.30- Culte – Biserici prin transferul lor
din Cap 51.02.01.03.20.30.30- Adminsitratie publica .
In cazul in care Consiliul Local va aproba o rectificare de buget – ulterior lunii noiembrie
suma va putea fi majorata
Sumele vor fi cheltuite de catre Biserica Penticostala Emanuel mentionate anterior
conform reglementarilor legale in vigoare cu privire la achizitiile publice si vor fi justificate in
termen de maxim 180 de zile de la data primirii prin prezentarea actelor justificative la
contabilitatea Primariei comunei Ortisoara .
ART. 2 . Prezenta Hotarare se va pune in aplicare de catre primarul comunei si serviciul
contabilitate al Primariei comunei Ortisoara

-

ART. 3 . Prezenta Dispozitie se va comunica catre :
Institutia Prefectului – jud. Timis – Directia de contencios administrative si controlul
legalitatii actelor .
Primaria Ortisoara – Primar , Viceprimar , Contabilitate
Se va afisa .
PRESEDINTE DE SEDINTA
POP DANIEL ION

CONTRASEMNEAZA
p.SECRETAR GENERAL JUCUT DAN SERGIU

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. Consilieri in
funcție: 13, consilieri prezenţi: 9, cvorum necesar 7.
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