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HOTĂRÂREA Nr.99 
 din 27 noiembrie 2020 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei 

Socodor pentru unele unităţi de cult din Comuna Socodor pe anul 2020 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit 

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27 NOIEMBRIE 2020 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, nr. 

3464/23.11.2020; 

- raportul de specialitate întocmit de doamna Ilieși Brigitta Claudia, inspector de specialitate din 

cadrul Primăriei Socodor,  înregistrat sub nr.3465/23.11.2019; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- cererile formulate de către domnul Nedelea Ionel reprezentant al Bisericii Penticostale Socodor 

și a domnului Boțoc Viorel reprezentant a Bisericii Ortodoxe Socodor, prin care solicită sprijin 

financiar pentru efectuarea de investiții/lucrări la lăcașurile de cult; 

- prevederile H.C.L. Socodor  nr.93/27.11.2020 privind aprobarea bugetului rectificat al comunei 

Socodor;  

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

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin (2) lit. a) și c) și ale art.5 din H.G.R. nr.1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind  

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute în România, republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(8), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/ 2019 privind Codul administrativ; 

     Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie, 

      În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.c) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1:Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Socodor pentru  

Biserica Penticostală din Comuna Socodor pe anul 2020 în sumă de 50.000 lei, sumă care va fi 

utilizată în totalitate pentru construirea unui nou lăcaș de cult și suma de 12.000 lei pentru 

Biserica Ortodoxă Socodor pentru reabilitare instalației electrice la Biserica Ortodoxă Socodor.  
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Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului financiar contabil 

impozite și taxe, domnului Nedelea Ionel reprezentant al Bisericii Penticostale Socodor și 

domnului Boțoc Viorel reprezentant al Bisericii Ortodoxe Socodor, se duce la cunoştinţă publică  

prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu 

Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

           

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR , 

                      CONSILIER                                                CONTRASEMNEAZĂ 

               CRIȘAN RAMONA                                           CRIŞAN GHEORGHE 

http://www.socodor.ro/

