
           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr.  163 /28.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2021, din cap 67.02.06 art. 59.12 

,,Susţinerea cultelor” a  sumei totale de 80.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin 

financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş  

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de 28.10.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 336/22.10.2021, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 17265/27.10.2021 al Direcţiei economice din care rezultă necesitatea 

alocării din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2021, din cap 67.02.06 art. 59.12 ,,Susţinerea 

cultelor” a  sumei totale de 80.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar 

unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş,  

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al  Direcţiei economice,  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 prevederile Legii nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale, actualizată; 

 OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute în România, actualizată,  

 Prevederile art.4 alin. (2) şi art. 5 din Normele Metodologice de aplicare a O.G  nr. 82/2001 

aprobată prin H.G.R nr 1470/2002, actualizată. 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 196, 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2021, din cap 67.02.06 

art. 59.12 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 80.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui 

sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş,  

după cum urmează: 

 

1. -   5.000 lei la   Parohia Romano Catolică Ocna Mureș, jud.Alba, pentru executare lucrări de 

reparații curente la biserică (Preot Paroh Biro Karoly )- cerere nr. 16749 din 27.10.2021; 

2.  -    6.000 lei la   Parohia Ortodoxă Română  Războieni , pentru executare lucrări de pictură în 

tehnică frescă la clădirea bisericii  ( Preot Sasu Lucian ) – cerere nr. 16699 din 20.10.2021; 

3.   -5.000lei   la Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș nr. I, jud.Alba- pentru executare lucrări 

de reparații la exteriorul bisericii (Preot Marcu Cornel )- cerere nr. 16572 din 20.10.2021; 

4.    – 5.000 lei   la Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș, nr.2, jud. Alba – pentru executare 

lucrări de întreținere și schimbare a ușilor vechi + confecționare de mobilier bisericesc în Sfântul 

Altar ( Preot Duda Traian ) –cerere nr. 17108 din 25.10.2021; 

5.   – 13.500 lei la  Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș nr.3, jud.Alba- pentru continuare și 

executare lucrări de pictură în clădirea bisericii + executare de tencuieli exterioare la biserică ( 

Preot Armanca Vasile ) – cerere nr. 15065 din 27.09.2021; 

6.   – 13.500 lei la  Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș nr.4 ,jud.Alba – pentru executare 

lucrări de construcție, clădire biserică ( Preot Vasiu Adrian ) – cerere nr. 2024 din 11.02.2020; 
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7.    - 3.000 lei la Parohia Reformată Războieni, jud.Alba – pentru restaurarea și conservarea 

clădirii bisericii ( Preot Leszai Robert ) – cerere nr. 17235 din 26.10.2021; 

8.   – 10.000 lei  la  Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos , jud.Alba – pentru executare lucrări 

de reparații capitale la biserică ( Preot Purcaru Constantin ) – cerere nr. 11009 din 09.07.2021. 

9.   – 7.000 lei la  Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Ocna Mureș , jud.Alba- pentru  

lucrări de reparații anexă a bisericii + reparații de consolidare gard biserică ( Preot Biriș 

Alexandru ) – cerere nr. 17206 din 26.10.2021;         

10.   – 4.000 lei la Parohia Ortodoxă Micoșlaca, jud.Alba – pentru lucrări de sonorizare interior și 

exterior la  biserică-Preot Coste Mihai  – cerere nr. 14496 din 16.09.2021; 

11.   -5.000 lei la Parohia Reformată Ocna Mureș, jud.Alba – pentru lucrări de reparații la sala de 

rugăciuni a parohiei reformate ( Preot Konya Tibor ) – cerere nr. 2073 din 12.09.2021, 

12. – 3000lei la Biserica Adventistă pentru ziua a 7 –a , Ocna Mureș ,Jud.Alba,  str. Avram Iancu 

nr. 52 – pentru renovare curte exterioară cu pavaj (pastor Anca Beniamin)- cerere nr. 2270 din 

16.02.2021. 

Art. 2.  Sumele prevăzute la art.1 vor fi alocate beneficiarilor şi vor fi utilizate în completarea 

fondurilor proprii şi în condiţiile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, actualizată, art.4 

alin. (2) şi art.5 din Normele Metodologice de aplicare a O.G.  nr. 82/2001 aprobată prin H.G.R nr. 

1470/2002, actualizată. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată.       

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

     

            Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică. 

Ocna Mureş,  28.10.2021 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                        SECRETAR ORAŞ 

                               SILVIU VINŢELER                                        SIMION NICUŞOR PANDOR 

 
 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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