
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TIREAM

HOTARAREA Nr. 27/23.06.2021
ind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local

le de cult aparfinand cultelor religioase recunoscute din RomAnia,situate in raza
comunei Tiream

Consiliul local al comunei Tiream, intrunit in sedinfa ordinara la data de 23 iunie 2021;
Avand in vedereproiectul de hotarére nr.1610/28.05.2021, referatul de aprobare a primarului

comunei Tiream, in calitate de initiator,inregistrat sub nr.1541/20.05.2021, raportul comparimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr.1641/03.06.2021 si avizele
comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 sinr.3 ale Consiliului local al comunei Tiream:
in conformitate cu prevederile :

= art.3,alin.(3) din OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitifile de cult apafinnd cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata .cu
modificirile si completirile uterioare;

= art4.alin.(2) si art.S,alin.(1) ~ (2) din 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  unitijile de cult apartinind cultelor religioase recunoscute din Romania
.republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ;

+ art.4 alin.2 si alin 3 art.14 alin 3 si alin.4art.23 alin.1 ,alin2 lita, lit. ¢ si art54 alin 3 din -Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale cumodificarile si completirile ulterioare.

in temeiul prevederilor art. 129, alin.(8), lita), art.139 alin.(3),lit.a), coroborate cu
prevederile art.196, alin. (1); lita) din Ordonanja de urgenga nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile $i completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Artl.- Se aprobé Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar de Ia bugetul local

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Roménia, situate in raza comunei

Tiream, conform anexei care face parte integranta din _prezenta hotarare.
‘Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari_seins&rcineazi, primarul

comunei Tiream prin compartimentul de contabilitate, impozite gi taxe locale si achizitii puble.
Art3 - Prezenta hotirére se comunicé, prin grija secretarului general al comunei Tiream,

primarului comunei Tiream, Institufiei Prefectului Judetului Satu Mare, Compartimentului resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, se publica pe site-ul comunei

wwwtiream.ro si Cetdjenii, prin afigare la avizierul Primariei.

a 23 iunie 2021
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Prezenta hotérare a fost adoptati cu respectaréa pl vederilor art.139,alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare:

’

Total consilieri in functie:11 ; Nr. total eonsilierilor prezenti : 9 ; Nr. total al consilierilor absenti : 2 :

Voturi pentru:9; Voturi impotriva: 0; Abjineri: 0:Nr. total al cons. care au participat la dezbateri si la vot 9


