ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA CATALINA
CONSILIUL LOCAL

norAnAnrca

N"

3!

lzorq

privind aprobarea unui sprijin financiar in sum6 de 10.000 lei
de la bugetul local pe anul 2019 Parohiei
Romano-Catolice din Imeni

Consiliul local al comunei Catalina, judelul Covasna,
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a d-lui primar asupra proiectului de hotirdre, prin care
propune aprobarea unui sprijin financiar in sumi de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019 Parohiei Romano-Catolice din Imeni;
- raportul compartimentului de specialitate asupra proiectului de hotdriire;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate econ<lmico-finan,ciar[ asupra
proiectului de hotirdre;
- cererea Parohiei Romano-Catolice, avizat de protopopia Tg Secuies,c, inregistrat
sub nr 1627 din data de 12.04.2019.
- prevederile O.G.nr 8212001 privind stabilirea unor forme de spriiin financiar
pentru unit[1ile de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute diin RomAnia,
republicatd;
- H.G.nr 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G.nr 8212001, republicatd;
- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanlele publice locale;
- prevederile Hot[rdrii Consiliului Local nr l8l20l9 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2019 al comunei Catalina;
- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local nr.4ll20l8 privind aprobarea sprijinului
financiar pentru culte pe anul 2018 si a regulamentului pentru stabilirea unor forme
de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Catalinilpentru unitllile de cult
religioase recunoscute din RomAnia;
In temeiul prevederilor art 36 alin.2.lit"d", alin.6. lit"c", art 45 alin.2.art ll5

-

alin.l.lit"b" din Legea nr.215/2001 privind administralia publicd

republicatd:

HorAnAgrE:

loca16,

Art.l

Se aprobi sprijinul financiar in sumd de 10.000 lei aprobirt in bugetul
local al UAT pe anul 2ol9 pentru parohia Romano-catolicd din Imeni.

Art.2 Se imputerniceqte primarul comunei Catalina pentru semnarea

protocolului de finanfare, conform anexei tr 1, care face purt. irrtegrantd din
prezenta hotdr6re"

Art.3.Cu aducerea la indeplinire
primarul comunei Catalina.

a prezentei trotdrdri se insdrcineazd
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