ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SASCIORI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 79 /2020
privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba
Consiliul local Sasciori , judetul Alba, intrunit în şedinţă – extraordinară cu convocare de
îndată- în ziua de 31 august2020;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar unei Unitati de
cult din comuna Sasciori, judetul Alba;
-raportul de specialitate privind acordarea de sprijin financiar unei Unitati de cult din
comuna Sasciori, judetul Alba;
-cererea nr.19/25.08.2020 a ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ALBA IULIA, PAROHIA
ORTODOXA CAPALNA
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara,
amenajarea teritoriului si urbanism;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
In conformitate cu prevederile:
-Ordonantei nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult apartinind cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata, modificata si completata prin
Legea nr. 125/2002;
-HGR nr. 1265/08.12.2010 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei nr. 82/2001, aprobate prin HGR nr. 1470/2002 ;
-Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 129(1)si(4), art.139(1) si al art.196 (1) lit. a din O.U.G nr.57/2019
privind
Codul administrativ

HOTARASTE:
Art.1. – Se aloca sprijin financiar, Parohiei Ordodoxe Capalna, com.sasciori, judetul Alba,
apartinind cultelor religioase recunoscute ,in valoare de 40.000 lei necesara pentru refacerea scarilor
de acces de la poarta de intrare in cimitir pana la biserica.
Art.2. – Primarul comunei Sasciori, prin compartimentul de buget, contabiltate, impozite si
taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – Prezenta se comunica:
-Institutiei prefectului judetului Alba;
-Directiei generale a finantelor publice Alba;
-Trezoreriei municipiului Sebes;
-Compartimentului de contabilitate , impozite si taxe din Primaria Sasciori;
-Parohiei Ordodoxe Căpîlna;
Sasciori la data de 31 august2020
Președinte de ședință,
Contrasemnează
Consilier,
p. Secretarul general al comunei ,
PINTILIE NICOLAE FLORIAN
ILEA MARIA MONICA
Prezenta Hotarare a fost adoptata cu un numar de13 voturi favorabile, valabil
exprimate, care reprezinta 86,66% din numarul consilierilor in functie si 92,85% din numarul
consilierilor prezenti.

