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H O T Ă R Â R E A  Nr. 19/05.04.2022 

privind alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a unor fonduri pentru 

unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

situate în raza comunei Tiream 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

05.04.2022. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19/25.03.2022 inițiat 

în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 19/25.03.2022, 

însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 19/25.03.2022 și 

de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

           Ținând cont de rezultatul procesului de selecție și evaluare a proiectelor de 

finanțare nerambursabilă, întocmit de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor 

depuse, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al comunei Tiream, înregistrat sub nr. 854/21.03.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 3, alin. (2) din O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4, alin. (2), art. 5, art. 14 şi art. 15 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 unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.C.L. Tiream nr. 27/23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului  

privind  acordarea sprijinului financiar de la bugetul local  pentru unitățile de cult  

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza  comunei 

Tiream; 

             În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art. 

196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

           Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Tiream a sumei de 

60.000 lei, pentru unitățile de cult  aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, situate în raza comunei Tiream, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - Alocarea sumelor se va face de la Capitolul 67.02 „Cultură recreere 

şi religie”, în limita prevederilor bugetare, până la sfârşitul anului 2021. 

           Art.3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream și compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

                                                                    Tiream, la 05.04.2022 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 

     Consilier local: Kaposi István-József                  Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 

 

 

 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie : 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al 

consilierilor absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0; Nr. total 

al consilierilor locali care au participat la dezbateri şi la vot:  11 
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                                                                   Anexa nr.1, la HCL. Nr. 19/2022 

Lista unităților de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate în raza 

comunei Tiream cărora se acordă sprijin financiar din bugetul local al comunei Tiream 

NR. 

CRT. 
SOLICITANT 

TITLUL 

PROIECTULUI 

SUMA 

SOLICITATĂ - lei- 

SUMA APROBATĂ - 

lei- 

1. 
PAROHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ TIREAM 
Reparatii curente 15.000 10.000 

2. 
PAROHIA ROMANO 

CATOLICĂ TIREAM 
Reparatii curente 15.000 10.000 

3. 
PAROHIA 

REFORMATĂ TIREAM 

Constuirrea lacasului de cult reformat in 

satul Tiream 
20.000 10.000 

4 

BISERICA CREȘTINĂ 

BABTISTĂ MAGHIARĂ 

TIREAM 

Executarea unei teras cu foisor si 

acoperis 
18.465 10.000 

5 
PAROHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ VEZENDIU 
Reparatii curente 15.000 10.000 

6 
PAROHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ PORTIȚA 

Reparatii de consolidare la cladirea 

bisericii 
11.000 10.000 

TOTAL SUME APROBATE = 60.000 lei 

Tiream, la 05.04.2022 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează, 

Consilier local :Kaposi István-József            Secretar general UAT: 

                        cj. Candid Humă  

Red./Tehn.D.D. 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro

