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H O T A R A R E A 

NR.31/2020 

privind folosirea in exclusivitate a sumei de 87.000 lei pentru reparatii la bisericile de pe 

raza orasului Teius pe anul 2020 

 

 

 

Consiliul local al orasului Teius, judetul Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de  27.03.2020, 

ședință desfășurată la distanță        

 Luand in dezbatere: 

 -proiectul de hotărâre privind folosirea in exclusivitate a sumei de 87.000 lei pentru reparatii la 

bisericile de pe raza orasului Teius  pe anul 2020. 

 -referatul de aprobare nr.4199/19.02.2020 privind folosirea in exclusivitate a sumei de 87.000 

lei pentru reparatii la bisericile de pe raza orasului Teius  pe anul 2020. 

 -raportul de specialitate nr.4201/19.03.2020 al Serviciului buget-finante din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oras Teius; 

 -avizele nr.4544/27.03.2020,4545/27.03.2020,4564/27.03.2020 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

  Avand in vedere prevederile: 

                -Legii nr.273/2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare                             

                -Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020.  

                -art.3(3)privind Ordonanța Guvernului nr.82/2001,republicată,privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,cu 

modificările și completările ulterioare  

  -art.4(2) ,art.14(1) din Hotararea Guvernului nr.1470/2002,republicatp, privind aprobarea 

Normelor Metodologice pentru  aplicarea Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    -art.129 alin.2,lit.d,alin.8.lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

           În temeiul art.139 şi art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ   

   

HOTARASTE 

 

Art.1  Se aprobă folosirea in exclusivitate a sumei de 87.000 lei din bugetul local al orasului 

Teius pe anul 2020,capitolul 67.02.06 servicii religioase, reprezentand sprijin financiar alocat de la 

bugetul local pentru reparatii la bisericile de pe raza oraşuluiTeiuş după cum urmează : 

- Parohia Ortodoxa nr.1 Teius                   9.500 lei 

- Parohia Ortodoxa nr.2 Teius                   9.500 lei 

- Parohia Ortodoxa nr.3 Teius                   9.500 lei 
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- Parohia Greco-Catolica nr.1 şi 2 Teius 12.500 lei 

- Parohia Greco-Catolica Dăneaţă Teiuş    4.500 lei 

- Parohia Romano-Catolica Teius              6.500 lei 

 - Parohia Reformata Teius                        7.000 lei 

- Parohia Ortodoxa Coslariu Nou               7.000 lei 

- Parohia Ortodoxa Beldiu                          5.500 lei 

- Parohia Ortodoxa Capud                          4.500 lei 

- Parohia Ortodoxa Petelca                         4.500 lei 

- Parohia Reformata Capud                        4.500 lei 

- Biserica Crestina Baptista Maranata        1.000 lei 

- Biserica Adventista                                  1.000 lei 

 

Art.2.Sumele alocate de la bugetul local cu titlu de sprijin financiar bisericilor de pe raza 

orasului Teius se vor acorda in baza documentelor prevazute la art.3 din Ordonanța Guvernului 

nr.82/2001,republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania si vor fi intocmite deconturi justificate pentru 

sprijinul financiar acordat din bugetul local potrivit art.15 din HG nr. 1470/2002. 

              Art.3-Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Serviciul Buget-Finanţe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Teiuş.             

             Art.4-Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

             Art.5 .Prezenta hotarare se  va comunica :primarului orasului Teius, serviciul buget finante din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Teius, Institutiei Prefectului judetului Alba, dosar 

sedinta, dosar hotarari. Se afiseaza la sediul Primariei orasului Teius.  

 

 

 

                                                  Teiuș,27 martie 2020 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează pentru legalitate 

         Consilier ACHIMESCU IOAN                                      secretarul general al orașului 

                                                                                                           BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru,0 voturi împotrivă,2 abțineri. 
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