ROMANIA

Judetul Mureg
Consiliul Local al Oragutui lernut
945100, Piata 1 Decembrie 1919, nr.g, Jud. Mureq
Tel: {0265) 471410, Fax: (02651 4t1g16
E-mail : iernut@cjm ures.ro

HOTARAREA NR. 12613 1.07.201 7
Drivind acordarea de aiutor financiar parohffio-catorice rernut
Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in gedin{d ordinard de lucru
in data de

3t.07.2017;
AvAnd in vedere Referatul nr. L6764/27.07.2017 al Serviciului Buget
- Finante din
cadrul oraqului Iernut;
finand cont de cererea Parohiei Greco-Catolice Iernut, cu nr. 16049/14.07.2Ol7,prin
care solicitd un sprijin financiar pentru reparalii exterioare locaq
de cult;
In conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2OOl, privind stabilirea unor forme
de
lPrtjil .financiar pentru unitalile de cult apa(indnd culielor religioase recunoscute din
Romdnia qi H.G nt. 147012002 privind apro6area Normelor metodologice
pentru aplicarea
prevederilor Ordonan(ei Guvernului nr. gZlZOOt;
Relativ la dispozitiile art. 50 alin. 2 din Lege a nr. 273/2006, privind
finantele publice
locale;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin. 6 lit. c), coroborate cu dispozitiile
art. 45 alin. (l),
(6) si art. ll5 alin. I lit. b) din Legea nr.2|slzoot, privind administratia
fublica locala,
republicata,

HorARAgrE:
Art' 1. Se aprobd alocarea sumei de 4.000 lei, Parohiei Greco-Catolice lernut, din
cadrul bugetului local, pentru repara(ii exterioare a loca;ului de cult.
Att' 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se incredi n[eazd,primarul
oraqului
Iernut prin serviciul Buget-Finanle din cadrul oragului Iernut.
Un exemplar din prezentahotdrAre se comunicd:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mureq;
- Primarului oraqului Iemut;
- ServiciulBuget-Finanfe;
- Parohiei Greco-Catolice Iernut;
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l2 consilieri din totalul de l4 consilieri ai consiliului Local Iernut

ROMANN

Judetul Mureg
Consiliul Local al Oragului lernut
545100, Piata 1 Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureq
Tel: (0265) 47141A, Fax: (0265) 471376
E-mail : iernut@cjm ures.ro

HOTARAREA NR. 127131.07.2017
nrivind acordarea de aiutor financiar Parohiei Greco-Catolice Lechinta
Consiliul Local al oragului Iernut, intrunit in gedin{d ordinard de lucru in data de
3r.07.2017;
Avdnd in vedere Referatul m. 16764127.07.2017 al Serviciului Buget - Finante din
cadrul oraqului Iernut;
Jinand cont de cererea Parohiei Greco-Catolice Lechinfa, cu nr. 16050/14.07.2017,
prin care solicitd un sprijin financiar pentru izolare termicl bisericd;
in conformitate cu prevederile O.G. nr. 8212001, privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitafle de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute din
Romdnia qi H.G nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8212001;
Relativ la dispozitiile art. 50 alin. 2 drnLegeaw.27312006, privind finantele publice
locale;
in temeiul dispozitiilor art.36 alin. 6 lit. c), coroborate cu dispozitiile art. 45 alin. (1),
(6) si art. 1 15 alin. 1 lit. b) din Legea nr.2l5l200l, privind administratia publica locala,
republicata,

HOTARA$rE:
Art. 1. Se aprobd alocarea sumei de 2.000 lei, Parohiei Greco-Catolice Lechin(a, din
cadrul bugetului locul, pentru izolarea termicd a Bisericii.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire

a prezentei hotdrdri, se incredinteazd,primarul oragului

Iemut prin Serviciul Buget-Finanle din cadrul Oraqului Iernut.
Un exemplar din prezenta hotdrdre se comunicd:
- Institutiei Prefectului - Judetul Mureq;
- Primarului oraqului lernut;
- ServiciulBuget-Finanle;
- Parohiei Greco-Catolice Lechinla;
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l2 consilieri din totalul de l4 consilieri ai Consiliului Local Iemut

