
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA NR.137 

privind suplimentarea sumelor alocate pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 

22.11.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

Vazand proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul orașului Isaccea 

nr.50/12.11.2019, raportul de specialitate al Serviciului Economic; 

In conformitate cu prevederile : 

- O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. nr.82/2001 

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

religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.135/08.11.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea 

pe anul 2019 rectificat; 

- Procesul verbal nr.12588/11.11.2019 al Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 
HOTARAŞTE : 

Art.1. Se aprobă suplimentarea sumelor alocate pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România pentru anul 2019,  după cum urmează : 

 

Nr.crt. Denumire beneficiar Suma propusă 

a fi alocată 

Obiectul sprijinului financiar 

1. Parohia Sf.Nicolae Revărsarea 50.000 lei Confecționare 33 strane din lemn 

2. Parohia Sf.Gheorghe Isaccea 70.000 lei Continuare lucrări de construire trapeză 

și cameră mortuară, lucrăr intervenție în 

vederea restaurării și conservării 

lăcașului de cult ”Biserica Sf.Gheorghe” 

 

Art.2. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin afişare la 

avizierul instituției. 
 

Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 

           

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL          SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                  MORARU  LOREDANA 
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