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HOTĂRÂRE 
privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult din judetul Alba, 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara la data de 27 .02.2009      
 Luând în dezbatere: 
                          - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor 
unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; 
                          -  Propunerile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia , Mitropoliei Române Unite 
cu Roma Greco-Catolică Blaj şi Eparhiei Reformate din Ardeal Cluj Napoca formulate pe baza 
documentaţiei întocmite de parohiile solicitante; 
                          - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.1944/16.02.2009 ; 

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului României nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. nr. 1470/2002  privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România cu modificările ulterioare. 

-Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 104 alin.5 (1) litera “a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publica locala, 

republicata;  
În temeiul art.97-(1) şi 115-,litera ,,c”din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  Se aprobă sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, prin alocarea unor sume în cuantumurile prevăzute în anexa - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.2  Virarea fondurilor alocate, către unităţile centrale de cult, se va face lunar, în funcţie de 
defalcarea sumelor pe trimestre. 

Art.3   Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba se comunică şi se înaintează : 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Alba ; 
- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba ; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba ; 
- Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia ; 
- Mitropoliei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Blaj ; 
- Eparhiei Reformate din Ardeal Cluj Napoca ; 

 
 
 PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ, 
 Ion DUMITREL            SECRETARUL JUDEŢULUI 
                      Mariana HURBEAN 
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