
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 

 Hotărâre nr. 44/2021 

privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2021  

pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 24.09.2021 

 

 

 Având în vedere: 

- HCL nr.34/15.07.2021 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 

cap.67.02-Cult.- transferuri (majorat cu suma de 150.000 lei) 

- referatul de aprobare nr.44/24.09.2021 al primarului comunei Căpleni, 

- raportul nr.37/24.09.2021 al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului, 

- Procesul-verbal nr.1458/26.08.2021 al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare 

nerambursabilă alocate de la bugetul local al comunei Căpleni pentru unitățile de cult din comuna 

Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.       /2021. 

 În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”h” și lit.”i” Legii privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.4 

alin.(2) lit.”a” din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,  precum si ale 

H.C.L. nr. 7/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul 

Local al  Comunei Căpleni unităţilor de cult din Comuna Căpleni aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România 

 În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (8) lit.”a”, art.139 alin.(1)  și art. 196 alin. (1) lit.”a”   din  

Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.-1.- Se aprobă  finanțarea nerambursabilă din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul  

2021, a proiectelor  cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.-2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Compartimentul financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Căpleni. 

 

Art.-3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către:  

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, 

− Primarul comunei Căpleni,  

− Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane. 

 

Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei  

Căpleni. 



 

 

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Gal Zoltan                       Csizmar Erika 
                                                              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la hotărâre  nr. 44/2021 

 

Nr. 

crt.   
 Solicitant   Proiect 

 

Suma 

aprobată  

- lei - 

 1 
Parohia Romano-

Catolică Căpleni 
Parcare mașini în incinta cimitirului Romano-Catolic Căpleni 

 

150.000 

TOTAL: 150.000 

 

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Gal Zoltan                       Csizmar Erika 
                                                              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor 

prezenți: 11, Nr. total al consilierilor absenți:2, Voturi pentru:10, Voturi împotrivă:0, Abțineri:1. 
 


