
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  13/2022
Privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Comuna

Valea Crișului pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 01.02.2022,
Analizând Expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului precum şi Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de specialitate
şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere dispoziţiile:
- O.G. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult

aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

- H.G.R  nr  1470/2002  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea
prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin
financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” coroborat cu alin. (8) lit. ”a”, art. 139  alin.
precum  şi  art.  196  alin.  (1)  lit.  ”a”,  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

ART.1/- Se aprobă acordarea  sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Comuna
Valea Crişului pentru anul 2022, în cuantum total de 45.000 lei,  conform anexei la prezenta
hotărâre.

ART. 2/- Sprijinul  financiar  acordat  potrivit  dispoziţiilor  art  1,  precum şi  justificarea
acestuia,  se vor face  potrivit  prevederilor  H.G.R.  nr 1470/2002  privind aprobarea  Normelor
metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001  privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
     ART.3/- Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei  Valea  Crişului  şi  Compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  primăriei  comunei
Valea Crişului.

Valea Crişului, la 01.02.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ
             Secretar general al comunei       

         KÖLTŐ Zsombor                                                             PANAITE Ana-Diana
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