
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156 

Judeţul Mureş, cod poştal 547595 

Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro 

 

Hotărârea nr. 36 

Din 29.09.2022 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai pentru 

unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. 

nr.1470/2002 republicate 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Șincai nr.12/2022 privind aprobarea Bugetului Comunei Șincai pe 

anul 2022; 

- Cererile pentru acordarea sprijinului financiar depuse de unele unităţi de cult din Comuna 

Şincai; 

- Proiectul de hotărâre şi Referatul de aprobare întocmite de domnul Primar pop Vasile; 

-raportul compartimentului  de resort  din  cadrul aparatului de  specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată  

cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art.4, alin.(2) şi art.5, alin.(1) din  

Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129, alin.(8), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2) lit.”d” , alin.(8) lit.”a” şi ale art. 196, alin.(1), lit.”a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Şincai 

pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a 

H.G. nr.1470/2002 republicate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi 

compartimentul financiar contabil al Comunei Şincai. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

Secretarului general U.A.T Șincai, delegat, Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului 

Județul Mureș pentru verificarea legalității, Compartimentul Financiar, Contabil, Resurse 

Umane și Achiziții Publice, și se publică pe pagina de internet a instituției 

www.primariasincai.ro. 
 

 

 
Contrasemnează,  

Secretar General al Comunei delegat, 

TOMA DRAGOȘ 

Președinte de ședință,     

PANCZEL FRANCISC 

mailto:sincai@cjmures.ro
http://www.primariasincai.ro/


Anexă la H.C.L. nr. 36 din 29.09.2022 
 

 
 

 

 

Repartizarea sprijinului financiar alocat de la bugetul local al Comunei Şincai 

pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 2022, în baza O.G. nr. 
82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate 

 
 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumire unitate de 

cult 

 
C.I.F. 

 

Suma (sprijinul 

financiar) acordat 

 

Destinaţia sprijinului 

financiar acordat 

 
1 

Parohia Reformată 

Şincai 

 
9233492 

 
2.000 lei 

Introducere încalzire 

centrală 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


