
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORAŞULUI  GEOAGIU 

   H O T Ă R Â R E A  nr.  154 / 2019 
privind  acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu 

pe anul 2019  
Consiliul  Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 
  Analizând  proiectulș de hotărâre nr. 153/04.12.2019, referatul de aprobare al  primarului orasului Geoagiu nr. 

153/04.12.2019  prin care se propune  acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe 
anul 2019, pentru domeniul culte, raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 155 / 
04.12.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 8562/12.12.2019, nr. 8571/12.12.2019 și nr. 
8580/12.12.2019; 

În conformitate cu Procesul verbal de selecție și atribuire  nr.  8317/02.12.2019  al  comisiei de evaluare şi 
derulare a proiectelor pentru finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al  orasului Geoagiu – domeniul culte,  

În temeiul prevederilor Hotărârilor Consiliului local Geoagiu nr.  62/ 31.05.2019 privind suplimentarea sumei 
alocate Programului anual propriu, aferent anului 2019, pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al 
orașului Geoagiu, Cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in orașul Geoagiu și  nr.  53 
/17.04.2019 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a  Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 350/2005  privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 

alin. (3) din  OG 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; 

           În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. “d”, alin. (8) lit. „a”, art. 139 alin. (3), lit. „a” și ale 
art. 196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

H O T A R A S T E 
 Art. 1.  Aprobă acordarea unor finanțări nerambursabile din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2019, cap. 

67.02 – cultură, recreere, religie – domeniul culte,  pentru proiectul : 
 

Nr. 
crt. 

Entitatea Denumire proiect Punctajul 
obtinut 

Val proiect Suma 
solicitata 

Suma 
aprobata 

1 PAROHIA 
ORTODOXĂ 

RENGHET – FILIA 
BOZEȘ 

REPARAȚII ACOPERIȘ 
BISERICA ORTODOXĂ SFINȚII 

ARHANGHELI MIHAIL ȘI 
GAVRIL, SAT BOZEȘ 

60 5.500 5.000 5.000 

2 PAROHIA 
ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ 
HOMOROD 

REPARAȚII ACOPERIȘ ȘI 
INTERIOARE  BISERICA 

ORTODOXĂ SFINȚII 
ARHANGHELI MIHAIL ȘI 
GAVRIL, SAT HOMOROD 

80 11.000 10.000 10.000 

Art. 2. Se mandatează primarul orașului Geoagiu să semneze contractul de finanțare nerambursabilă. 
Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 
Art. 4.   Prezenta hotarare se comunica : 

▪ Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 
▪ Primarului oraşului Geoagiu; Compartimentului, buget,  financiar, Se aduce la cunoştinţă 

publică;   
Geoagiu, 12.12.2019 
                Preşedinte de  şedinţă                                                                  Contrasemnează Secretar General 
               Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                    jr. Cimpoeşu Maria                                                                             
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


