
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
- CONSILIUL LOCAL -

HoTARAREA Nr.i2
din 31 ianuarie 2014

Privind alocarea sumei de 126.00 mii lei din bgetul local al Comunei Tureni pentru anul2O'14
- capitolul 67.2A.50 pentru sprijinirea activititii cultelor religioase din Comuna Tureni

Consiliul local al Comunei Tureni , judetul Cluj , intrunit in gedinla de lucru extraordinard din data
de 31 ianuarie 2014 ;

in conformitate cu orevederile :
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale ;
- art. 3 alin. (3)din OG nr. 8212001(r) privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unitSlile de cult aparlin6nd cultelor religioase recunoscute din Romdnia coroborate cu art. 14 din H.G.
nr. 147012002(r) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei
Guvernufui nr.8212001 privind stabilirea unor forme de spruin financiar pentru unitdlile de cult apa(inAnd
cultelor religioase recunoscute din RomAnia;

- art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit.c), din Legea administraliei publice locale
ff.21512001 , republicati , cu modificirile 9i completdrile ulterioare ;

AvAnd in vedere Raportul de specialitate nr.631 din 3'1.01.2014 al compartimentului buget finante
precum 9i Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 45 precum $i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.21512001 - Legea administraliei publice locale, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
adoDta urmdtoarea

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobi alocarea sumei de 126.00 mii lei din bgetul local al Comunei Tureni pentru
anul2014 - capitolul 67.24.50, pentru sprijinirea activitS{ii cultelor religioase din Comuna Tureni , dupi
cum urmeazd :

- 6.00 mii lei - Parohia Ortodoxi Tureni
- 70.00 mii lei - Parohia Reformatd Tureni
- 10.00 mii lei - Parohia Romano Catolici Tureni
- 2.OO mii lei - Parohia Unitariani Tureni
- 2.00 mii lei - Parohia Unitariani Comgegti
- 3.00 mii lei - Parohia Ortodoxd Ceanu Mic
- 30.00 mii lei - Parohia Ortodoxd Comgegti + Mertinegtl
- 3.00 mii lei - Parohia Ortodoxa Mice$ti

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a prezentei hotirdri se incredinleazd
Primarul comunei Tureni 9i Compartimentul buget finanle.

Ad.3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotirAre se comunice in termenul
prevdzut de lege citre :

- Institulia Prefectului Jude{ul
- Primarul Comunei Tureni
- Compartimentul buget fi
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Prezenta hotdrdre a fost adoptat4kpectarea prevederilor art. 4b
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare :
Nr. consil ieri in func{ie = 11
Nr. consil ieri prezenti = 11

Voturi ,, Pentru "
Voturi ,, impotrivd "

,, Ab{ineri "

= 1 1
= 0
= 0
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