
ROMANIA
JUDETUL ARAD

coMUNA TSAVTR$IN
CONSILIUL LOCAL

Comuna Sdvirqin, nr. 37, judelul AradL, tel: 0257557270; fax: 0257557170;
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HOTARIIREA NR. 45
din29.04.2022

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxd din Toc, com. S5vffrgin in suml
10.700 lei pentru repara{ia gardului ce imprejmuieqte cimitirul din satul Toc

Consiliul Local al comunei SIv6r;in intrunit in qedinfl ordinarl la data de 29.04.2022
LuAnd in disculie referatul de aprobare al Primarului Comunei Sdvdrqin inregistrat sub nr. 855129.04.
rapofi ul nr. 8 5 6 I 29 .0 4.2022 al C ompartimentului Contabil itate ;

- Solicitareanr. 14125.04.2022, intregistratd la Primdria Comunei Sdv6rsin cu nr. 840/28 .04.2022.
Avdnd in vedere reglementdrile cuprinse in:

- Ordonanla de Urgen!6 a Guvernuluinr. 5712019 privind Codul administrativ;
- Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi Completarile ulterioare;
- Ordonanfa Guvernului nr.8212001 privincl stabilirea unor forme de sprijin ftnanciar pentru un

cult aparlinAnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, republicatd, cu modificbrile qi completirile u

- HotdrArea Guvernului nr. 141012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
de cult aparlindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicat[, cu modificdrile gi com
ulterioare;

- in temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu ar1. 166 alin. (2) Ut. t) din Ordonanla de Urgen{d a G

tr. 57 120 l9privind Codul administrativ;
AvAnd in vedere adoptarea hotdrdrii in unanimitate/cu majoritate de voturi (_ de consilieri

din totalul de l1).

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd acordarea sprijinului financiar pentru Biserica Ortodoxi din Toc, com. Sivff
sumS de 12.000 lei pentru reparafia gardului ce imprejmuie;te cimitirul din satul Toc.

Art.2. Consiliul Local al comunei SdvArqin va asigura sprijinul financiar pentru Biserica Ortodo
Toc, com. Sivirqin in sum[ de 10.700 lei, suLmd ce a fost prevdzutd in bugetul local pe anul2022
67.02.50 "Culturd, religie gi recreere".
Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor si a metodoloeiei de decontare.

Art. 3. Secretarul general al Comunei SiivArqin asigurd comunicarea prezentei hotdr6ri autori
persoanelor interesate, iar pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotdrArii este desemnat comparti
contabilitate.

Art.4. Hotdrdrea se comunicb:
e. InstituJiei Prefectului judelului Arad;
f. Primarului comunei S[virgin;
g. Compartiment contabilitate;
h. Biserica Oftodoxd din Toc.
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