ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 64 /2018
privind repartizarea sumei de 20.000 lei din bugetul local pe anul 2018 ca finanțare
nerambursabilă pentru derularea programelor/proiectelor și acțiunilor unităților de cult
de pe raza comunei Gălăuțaș
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 31
august 2018 ;
Având în vedere:
 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.7 /110/02.08.2018;
 Raportul compartimentului de specialitate al primarului nr.7/111.02.08.2018;
 Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 34/28.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului
privind stabilirea regimului finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activități
non-profit de interes local;
 Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului general al
comunei Gălăuțaș pentru anul 2018;
 OGR nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute din România,aprobată prin Legea nr. 125/2002, modificată
și completată prin Legea nr. 128/2009;
 Legea nr. 350/2008 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general ;
 HGR nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare prevederilor
OGR nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute din România , modificată și completată prin HGR nr. 1265/2010
 Dispoziția primarului comunei Gălăuțaș nr. 164/2017 privind numirea comisiei de selecție a
programelor/proiectelor și acțiunilor culturale/sportive/religioase cu finanțare de la bugetul local al
comunei Gălăuțaș și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 Cererile împreună cu programele /proiectele: nr. 2621/11.07.2018 a Parohiei Ortodoxe Română
Gălăuțaș; prin care solicită acordarea unor sume de bani nerambursabile pentru efectuarea unor
anumite lucrări la unitățile de cult în anul 2018,
 Procesul verbal al comisiei de selecție a proiectelor/programelor /acțiunilor culturale /sportive /
religioase nr. 2801/26.07.2018, încheiat cu ocazia verificării documentațiilor depuse, evaluării
proiectelor / programelor depuse și a repartizării sumelor în urma evaluării.
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
 Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gălăuţaş, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetăţenilor nr. 9 /61/23.08.2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/60/23.08.2018,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr.
9/59/23.08.2018 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(6) lit. a, pct 4, pct 19 lit. ( c) , art.45 alin.(1) si art.115
alin.(l) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala-republicata, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 20.000 lei din bugetul local pe anul 2018 ca
finanțare nerambursabilă pentru derularea programelor/ proiectelor și acțiunilor unităților de cult de pe
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raza comunei Gălăuțaș, declarate câștigătoare în urma evaluării și selecției, în cuantumul prevăzut în
anexa la prezenta hotărâre .
Art.2. Suma prevăzută la art. 1 din prezenta se alocă de la bugetul local al comunei Gălăuțaș ,
aprobată cu această destinație pentru anul 2018.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului unitatii administrativ- teritoriale
in termenul legal prevăzut de lege : Instituției Prefectului judeţului Harghita, primarului comunei,
unităților de cult solicitante, compartimentului contabilitate și se va afișa la avizierul instituției.

Gălăuțaș, la 31 august 2018

Președinte de ședință
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemneză pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia
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Anexa la H.C.L. nr. 64 /2018
Sumele repartizate din bugetul local pe anul 2018 ca finanțare nerambursabilă
pentru derularea programelor/proiectelor și acțiunilor unităților de cult
de pe raza comunei Gălăuțaș

Nr.crt.

1

Denumirea solicitantului

Parohia Ortodoxă Română Gălăuțaș

Valoarea
proiectului/
Suma solicitata
- lei55.409,35 lei
/
30.000 lei

Suma aprobata
-lei--

20.000 lei

Gălăuțaș, la 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

