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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: 
primaria.tarlun!..!.eni a\ ahoo.com, str. Zizinului m. 2, Sat Tărlungeni, Corn. 

Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220 

HOT ARAREA NR. 33 
din data de 29.05.2020 

privind aprobarea acordării unui sprijinflnant:iar în cuantum de 17 OOO lei, Bisericii 
Evanghelice Lutherane din România Parohia Zizin, sal Zizin Comuna Tărlungeni, Judeţul 

Braşov, pentru lucrari de racordare la reţeaua de furnizare gaze naturale, a Comunei 
Tărlungeni Judeţul Braşov; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, în data 
de 29.05.2020, orele 15:00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare initiat de catre dl. BESCHEA SEVERIUS 
FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni si avand in vedere cererea Bisericii Evanghelice -
Lutherane Zizin, având nr de înregistrare 29/16.04.2020, înregistrata în cadrul primăriei 
Tărlungeni sub nr. 6567/05.05.2020, prin care solicita sprijin financiar pentru lucrari de 
racordare la reţeaua de fumizare gaze naturale, a Comunei Tărlungeni Judeţul Braşov; 

V azand Raportul de Specialitate al Serviciului „Buget, Contabilitate, Taxe şi Impozite 
Locale'' din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, inrcgistrat cu nr. 6765/J 1.05.2020~ 

Ţinând cont de prevederie art. 8 din Lgea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor, respective prevederile art. 3, alin. J din OG nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprjin financiar pentru unităţile de cult, republicată, actualiz.ată, precum 
şi prevederile art. 3, alin. 1, lit. e tlin IIG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sp.rjin financiar pentru w1ităţilc de cult. aprtinând cultelor religioase recunoscute în România, 
republicată. 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 8 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 136 şi art 196 alin. 1) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului 
Administrativ, propun următorul: 

HOTARASTE: 

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni avizează şi aproba acordarea unui sprijin 
financiar în cuantum de 17 OOO lei, Bisericii Evanghelice Lutherane din România Parohia Zizin, 
sat Zizin Comuna Tărlungeni, Judeţul Braşov, pentru lucrari de racordare la reţeaua de fumizare 
gaze naturale, a Comunei Tărlungeni Judeţul Braşov; 

Art. 2: ln termen de 30 de zile, de la data acordarii ajutorului financiar, reprezentantu 
Bisericii Evanghelice - Lutherane Zizin sunt obligati sa prezinte catre Serviciului „Buget, 
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale" din cadml Primariei Comunei Tadungeni, deconturile 
cheltuielilor facute cu ocazia efectuării lucrarii de racordare la reţeaua de furnizare gaze 
naturale, a Comunei Tărlungeni Judeţul Braşov. 



Art. 3: Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni; 
Compartimentului „Buget - Contabilitate" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
Biseric1i Evanghelice - Lutherane Zizin; 
Spre afisarc. 

Art. 4: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi pentru, O impotriva si 
O abtineri din numarul total de 14 consilieri prezenti, din numărul total de 15 consilieri locali 
în funcţie. 


