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HOTARAREA
din d.ta

NT.90

d€ 30 iunie 2020

sprobrr€s Regulamenlului prlvind rtabilirer unor forme de sprijin finrnclar, de le Bugetul
local al Municipiului Dej, pentru unitilite de cult aparfnind cultelor religiome recuDoscute

Cotrsiliul local al Municipiului Dei, lntrunit in lcdinla ordina(6 din data de 30 iunie
2020:,

Av6nd in vedere proiectul de hotlrire, Prezentat din inifiativa primarului
Municipiului Dej , expuner€5 de motive a primarului Municipiului Dej Nr' 10 969 din 28
mai 202i0 9i Rapoitul di specialitate al Serviciului Cultura' Spofi Nr. 10 971 din 28 mai 2020
prin
iuprn .p," up.obu." Regulomeltul privind stabilirea unor forme de sprijin
"are
hnan"irr, de ta bugerul local al municiPiutui Dej, pentru unittrlile de cult aparrin6nd
cultelor religioase ricunoscute din Romenia; proiect avizat favorabil in Wdi[fa de lucru a
Comisiei de lnv4am6rt din data de 29 iunie 2020;
privjnd Iinanlirile publice
Tinand cont de prevederile legaler Legea Nr, 273 din 2006,
locale, cu modificirile gi complettrrile ulterioare; prevederile art. 10, alin (6) ti art (12) din Legea
Nr. 4ti9 din 2006 privind libertatea religioasd $i regimul genelal al cultelor, republicatd; Prevederile
jin financiar
Ordonanlei Guvemului Nr. 82 din 30 august 2001, privind stabilitea unor forme de sp
pentru u;ifirile de cult apa4inend cultelor ieligioase recuroscute din Rorninia..(rep blicald in
ieneiul art. Il din Legei i'lr. 128/2009); a Hotdrtuii de Cuvern Nr' 1.470 din 2002 privind
aprobalea Nomelor metodologice pentru aplicarea Ordonanlei Guvernului Nl 82 din 30 august
2b01, privind stabilirea unor forme de sprijin flnanciar pentru unitilile de oult apa4inend cultelor
religioase rccuDoscute din Rom.ania;

inrcm"i.,l art. 129, alin. (8), lit. a), art. l39,8lin, (3) $i art,

196, alin.
privind
Codul
administrativ.
Ordonanfa de UrgenlE a GuvernuluiNr' 57,4019

(l)' lit

a)din

HOTARASTEI
Regulamentul privind stabilirea unor folme de sprijin financiar, de la
Bug"t.rl lo"al al Muni"ipiului Dej, pentru unitalile de cult apar1;nand cultelor religioase recunoscute
din Rom6nia, cooform Anexei Nr. I care face parte integmntA din prezenta hotdrarc'
1g4!. Cu ducerea la lndeplinire I prevededlor prezentei hot&ari se lncredinleazi Serviciul
Buget - Contabilitate 9i Serviciul Culturd, Spon.
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