
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  341 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu 

Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002  

 

 

 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând expunerea de motive nr Nr.68984/16.11.2018, a Direcţiei Activităţi Social - 

Culturale, Patrimoniale şi Comerciale, Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi 

Locativ, 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România şi a H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; Art. 1 şi Art.19 din 

Legea 273/2006 legea finanţelor publice locale (cu modificările şi completările ulterioare). 

În temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit. d), alin. (6), pct. 19, lit c) ; art.45  alin (2) şi 

art 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

ART.1 Se aprobă alocarea  din bugetul local a sumei de 105.137 lei pentru  susţinerea 

financiară a unor unităţi de cult din municipiul  Tîrgu Mureş  pentru anul 2018, în condiţiile 

legii, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social - Culturale, Patrimoniale 

şi Comerciale şi  Direcţia Economică. 

ART.3 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 
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