ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE nr. 35/2021
privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice
Misentea pentru reabilitare lăcaș de cult

Luând în considerare:
- Cererea cu nr. 27/2021 depusă de Parohia Romano-Catolică din Leliceni,
înreg. cu nr. 1733/10.06.2021;
- Referatul de aprobare Nr. 50/2021 înaintată de primarul comunei Leliceni,
dl. Nagy István-Alfréd;
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 1795/2021 al Compartimentului
contabilitate-finanțe, impozite și taxe;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în
România, aprobată prin Legea nr.125/2002 şi ale art.1 și art.4 alin.(2) coroborat cu
art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului
nr.82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1470/2002 cu modificările şi
completările ulterioare.
- Art.20 alin.(1) lit.h) și Anexa nr.2 , Cap.2 pct.9 lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr.23/2021 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2021 şi, estimările pe anii 2022 - 2024, cu modificările și completările
ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Leliceni:

pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;

pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;

pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
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În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. d, alin.(8) lit.a și art.196 alin.(1) lit.a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice
din Misentea pentruzugrăvirea exterioară a parohiei.
Art.2: Valoarea sprijinului financiar este de 20.000 lei şi, se va realiza din
bugetul local, de la cap.67.02.50 “Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi
religiei” subcap. 20.01.09.
Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul Primăriei
Leliceni.
Art.4: Prezenta se comunică cu:
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
 Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd;
 Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe;
 Parohia Romano-Catolică din Leliceni.

Președinte de ședință,
Consilier,
Nagy Katalin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Molnár Szidonia

Nr.35
Adoptată în ședința din data de 28 iulie 2021
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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