
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 126 

din 29 aprilie 2022 
 

privind aprobarea termenului limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin financiar  

de către unitățile de cult din Municipiul Târgu Mureș care aparțin cultelor religioase 

recunoscute din România 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 27.031 / 07.04.2022, inițiat de Primar prin Direcţia  

Activităţi Social - Culturale, Patrimoniale şi Comerciale, Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, 

de Tineret şi Locativ privind aprobarea termenului limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin 

financiar de către unitățile de cult din Municipiul Târgu Mureș care aparțin cultelor religioase 

recunoscute din România, 

 Raportul de specialitate nr. 28.901 din 14.04.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureș. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 republicată privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România (cu 

modificările și completările ulterioare), 

 Hotărârea Guvernului 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 (cu 

modificările și completările ulterioare), 

 Legea  nr.489/2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al 

cultelor, 

 Legea nr.273/2006 republicată  privind finanțele publice locale (cu modificările și 

completările ulterioare), 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 226/29 iulie 2021 privind aprobarea regulamentului 

pentru alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

    În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (7), lit. „j”, alin (8), lit. „a” alin.(14), art.196, 

alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”   din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă termenul limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin financiar de către 

unitățile de cult din Municipiul Târgu Mureș care aparțin cultelor religioase recunoscute din 

România,  data de 15 iunie 2022. 

 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Activităţi Social - Culturale, Patrimoniale şi 

Comerciale (Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ) și Direcţia Economică.  

 



 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Activităţi Social - Culturale, Patrimoniale şi Comerciale, 

- Serviciului Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ, 

- Direcției Economice.  

               

     

     

                                                                                                                                              

Preşedinte de şedinţă, 

                                               Papuc Sergiu Vasile 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


