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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                 

COMUNA CRASNA             

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.129. 
Din data de 15.12.2015. 

Privind aprobarea unor sume pentru cultele religioase 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.12441/10.12.2015, raportul compartimentului de 

specialitate cu nr.12442/10.12.2015 şi avizul comisiei de specialitate cu nr.12443/10.12.2015; 

-  prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

-  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-  prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor; 

- prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile 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 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”c” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modficiările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă alocarea următoarelor sume pentru cultele religioase de pe raza comunei 

Crasna: 

- Parohia Reformată Crasna: 30.000 lei 

- Parohia Reformată Ratin: 8.000 lei 

- Parohia Ortodoxă Crasna:8.000 lei 

- Parohia Ortodoxă Huseni: 5.000 lei 

- Biserica Creștină Baptistă a Romilor Huseni: 5537,83 lei 

- Biserica Creștină Baptistă Crasna: 10.000 lei 

- Biserica Creștină Baptistă a Romilor Crasna: 3.000 lei 

- Parohia Romano-Catolică Crasna: 23.000 lei 

- Conferința Transilvania de Nord: 8.000 lei 

- Biserica Adventistă Ratin: 5.000 lei. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinre a perzentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

 Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj. 

- Primar; 

- Unitățile de cult enumerate la art.1; 

- Compartiment buget-contabilitate; 

- Dosar Hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

 Solyom Alexandru-Ștefan                                 Contrasemnează: 

                                   SECRETARUL comunei,           

                                                                           Lazar Veturia 
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