
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 65/2018
cu privire la revocarea H.C.L. nr. 140/2017, respectiv, privind aprobarea susţinerii

financiare al unui unităţi de cult din Comuna Ozun pe anul 2018,
 în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr. 1470/2002

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 iunie 2018, 
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul de specialitate al Biroul financiar

contabil, impozite şi taxe şi avizul Secretarei comunei,
Ținând  cont  de  prevederile  H.C.L.  nr.  123/2018  privind  aprobarea  Regulamentului

privind  acordarea  sprijinului  financiar  de  la  bugetul  comunei  Ozun  unităţilor  de  cult  din
judeţul Ozun aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

În conformitate  cu prevederile  O.G. nr.  82/2001,  republicată,  privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România,  coroborat  cu  H.G.  nr.1470/2002,  republicată,  privind  aprobarea  Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din
România; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6), pct. 19, lit. „c”,  art. 45  alin. (2)
şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  „b”  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală
republicată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se revocă H.C.L. nr. 140/2017 privind aprobarea susţinerii financiare al unui
unităţi  de  cult  din  Comuna  Ozun  pe  anul  2018,  în  baza  O.G.  nr.  82/2001  şi  a  H.G.  nr.
1470/2002

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru  sprijinirea
unităţi  de  cult  ”Parohia  reformată  din  Măgheruș”  din  comuna  Ozun  pentru  anul  2018,  în
condiţiile H.G. nr.1470/2002, art. 4 alin. (2) lit.”c”. 

Art.  3. Cu aducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri  se încredinţează
Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.

  Ozun, la 18 iunie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor

                     Contrasemnează:
   secretara comunei,

                                                                                                     Aczél Melinda Cecilia  

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar
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