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HOT RÄREA

NR.26/28.02.2022

privind acordarea unui ajutor financiar unitatilor de cult din orasul Ovidiu pentru completarea
TOndurilor proprii necesare in vederea intretinerii, functionarii, construirii, amenajarii sau reparatiilor
cladirilor reprezentand lacasuri de cult

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _cdinä

ordinara in data de 28.02.2022,

Avand in vedere:
Proiectul de hotarare nr.4503/25.03.2022 privind acordarea unui ajutorfinanciar unitatilor de cult din

orasul Ovidiu pentru completarea fondurilor proprii necesare in vederea intretinerii, functionari,

construirii. amenajarii

sau

reparatiilor cladirilor reprezentand lacasuri de cul;

Referatul de aprobare nr.4501/25.02.2022 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate al Serviciului Buget -contabilitate, inregistrat sub nr.4502/25.02.2022;
Solicitarca pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei ,,Nazarcea" -Biserica"Sfantul Ilie" de raza

unitatii administrativ teritoriale Ovidiu,

nr.18/13.11.2021, inregistrata la Primaria orasului Ovidiu

sub nr.29765/13.12.2021;
Solicitarea pentru acordarea de sprijin financiar a Parohiei ,Adormirea Maicii Domnului", Ovidiu 1,

oras Ovidiu, jud. Constanta, din data de 22.02.2022, iaregistrata la Primaria orasului Ovidiu sub

nr.4085/22.02.2022;
Tinand cont de :

Avizul delegalitate al secretarului general;
Avizul favorabil al Comisici de specialitate a Consiliului Local Ovidiu;

In conformitate cu:
Prevederile art. 3 din 0.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unittile
cult aparjinánd culielor religioase recunoscue din Româania, cu modificrile

i completrile

de

ulterioare;

Prevederile art. 4, alin. (2), art. 5, art. 15 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelo
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financi«
pentru unitäile

de cult aparinand

cultelor religioase recunoscue din Romania, cu modificrile

i completr

ulterioare;

Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificrile

i completrite

ulterioare;

revederile

anul 2022:

H.C.L.Ovidiu
nr.

15/03.02.2022 privind aprobarea bugetului local
al

i completärile ulterioare;

orasului
Ovidiu pe

rrevederile art.129, alin.1, alin.(2), lit. b" si "d", alin.(4). lit."a", alin.(8),lit."a", din O.U.G. nr

nr.

57/2019

local al orasului Ovidiu

HOTR

privind Codul administrativ

aprob alocarea de la bugetul
sau

nr.

se

hotarare.

unui

sprijin

financiar
unor

unitati de

necesare in

lacasuri de cult,

proprii

de

art. 15 din

face pe baza documentelor

impuse

Prefectului - jude ul

prin

Constan a

insarcineaza Primarul orasului Ovidiu

aplicarea prevederilor
1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru

respectarea conditiilor

se va

reparatiilor cladirilor reprezentand

integranta din prezenta

amenajarii

fondurilor
unitatii administrativ teritorialc-oras Ovidiu, pentru completarea

a

conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) raportate la cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile
n

O.U.G.

raza

Art. 1. Se
cult de pe

de Guvern

_i completrile ulterioare.
a prezentei hotarari

indeplinire

modific rile

Cu ducerea la

cu

cu

financiar alocat conform articolului I

fac parte

sprijinului

care

vederea intretinerii, functionarii, construirii.

Justificarea

conform anexelor nr.1-3
Art.2

Hotrârea

Justificative prezentate de unitatile de cult respective,

Art.3.

0.G. nr.82/2001,

Serviciul buget-contabilitate.

Institu iei

cu un numar de 11 voturi "pentru" si 6,abtineri", de catre cei 17 consilieri

factori interesati, în termen legal.

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot râre

_i celorlali

Hotararea a fost adoptat

RC

AAN

ANTONIE LAURA-ELENA

SECRETARGENERAL,

CONTRASEMNEAZ

locali prezeni la sedina din 28.02.2022 din totalul de 17 (saptesprezece) consitieri localiînfunctie.
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