
ROMÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA 

CONSILIUL LOCAL                                                                      

                     

HOTĂRÂREA NR.13/2020 

 

privind  aprobarea unui sprijin financiar unităților de cult de pe raza Comunei 

Catalina din bugetul local pe anul 2020   

 

                                        

Consiliul  Local al comunei Catalina, județul Covasna, 

Întrunit în ședința ordinară din data de 2 iunie 2020, 

- referatul de aprobare a d-lui primar asupra proiectului de hotărâre, prin care 

propune aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2020 unităților 

de cult de pe raza Comunei Catalina, înregistrat sub nr. 1605 din 22.05.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate asupra proiectului de  

hotărâre,înregistrat sub nr.1606 din 22.05.2020 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate  economico-financiară asupra 

proiectului de hotărâre; 

- cererea  Parohiei Romano-Catolice din Catalina ,avizat de Protopopia Tg 

Secuiesc, înregistrat sub nr.92 din 17.01.2020; 

-Cererea Parohiei Reformate din Mărtineni,avizat de Eparhia Reformată din 

Ardeal,înregistrat sub nr.1530 din 12.05.2020; 

 - cererea  Parohiei Romano-Catolice din Imeni ,avizat de Protopopia Tg Secuiesc, 

înregistrat sub nr.1613 din 21.05.2020  

- Cererea Parohiei Reformate din Mărcușa ,avizat de Eparhia Reformată din 

Ardeal,înregistrat sub nr.1614 din 21.05.2020; 

- prevederile O.G.nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată; 

- H.G.nr 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G.nr 82/2001, republicată; 

- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 3/2020 privind aprobarea  bugetului 

local pe anul 2020 al comunei Catalina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.41/2018 privind aprobarea sprijinului 

financiar pentru culte pe anul 2018 și a regulamentului pentru stabilirea unor forme 

de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Catalina,pentru unitățile de cult 

religioase recunoscute din România; 

     În conformitate cu prevederile art.129 alin(2)lit.b). și alin(4)lit.a). din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modoficările și completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art.139 alin(3) lit(a) și art.196 alin(1) lit.a). din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modoficările și completările ulterioare; 

  

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă sprijinul financiar în sumă de 60.000  lei aprobat  în bugetul 

local al UAT Catalina  pe anul 2020.,pentru unitățile de cult de pe raza Comunei 

Catalina,conform Anexei nr1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   

Art.2 Se împuternicește primarul comunei Catalina pentru semnarea 

protocolului de finanțare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Comunei Catalina. 

 

                  

                                                                                  Catalina la  2 iunie 2020 

                                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ 

  Bartos Karoly                                                        Secretar general al comunei  

                                                                                            Banffy Zita        


