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 H O T Ă R Â R E A   Nr.48/2019 

privind cofinanțarea unor   lucrări  și funcționare pentru culte   recunoscute din 

România și existente în localitate 

 

 

 

 

                Consiliul local orășenesc  Borsec.  

                Luând în considerare cererile depuse în vederea cofinanțării unor 

lucrări de către Biserica Romano-Catolică nr.8765/2019 și Parohia Ortodoxă din 

Borsec nr.8775/2019, culte recunoscute din România și existente în localitate. 

            Având în vedere prevederile  art.3(3) din Ordonanța Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,actualizată, 
art.4, art.5(1) din Hotărârea Guvernului  nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea 489/2006,privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.25/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.  

        Văzând avizul favorabil al comisiei pentru buget-finanţe din cadrul 
Consiliului local Borsec.  

                      În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art. 36 (2), litera b) şi d), art. 36 

(4), litera a), art. 36(6) litera a), pct.4,5 și 6, art.45(2) şi 115(1), lit.b) din Legea  nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare   și cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată în 2013.  
 

 

H O T Ă R E Ş T E:  
 

 
           Art. 1. În urma verificărilor documentelor depuse în conformitate cu 

prevederile , Cap.III, art.14 din  Hotărârea Guvernului  nr. 1470/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, 

cu modificările și completările ulterioare, se cofinanțează  următoarele lucrări și 
ajutor pentru funcționare pentru ; 
Biserica Romano – Catolică, lucrări de  schimbarea ferestrelor exterioare din lemn 

cu ferestre termopan la biserică   cu suma de 25.000 lei. 

Biserica Parohia Ortodoxă ,  întreținerea și funcționarea unității de cult   cu suma 
de 5.000,00 lei. 



   Art.2. Bisericile cofinanțate au obligația ca în conformitate cu 
prevederile Cap.IV,art.15 să justifice prin decontare sprijinul financiar 
nerambursabil alocat. 

          Art.3.  Cofinanțarea lucrărilor se va realiza din  bugetul local al 

orașului Borsec, Cap.67.02.50 ( alte servicii în domeniul culturii, recreeri și religiei ) 

, art.59.12 ( susținerea cultelor). 
 

                    Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 
   Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul localității , în colaborare cu compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

                    Art.6. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează:  

    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
   Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 
    Biserica Romano – Catolică, 

                    Biserica Parohia Ortodoxă 
 

   Borsec, la  18 iunie  2019 
   
 

 
          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  
           Ing. Kovács Géza 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


