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HOTARARE
privind aprobarea Ghidului pentru acordarea in anul 2019 a sprijinului
financiar de la bugetul Consiliului Judefean Argeq, pentru uniti{ile de cult
apar{inind cultelor religioase din Jude{ul Argeq, recunoscute in Rominia
Consiliul Judelean Argeg:
Analizdnd Referatul de aprobare nr. 83/SC/05.09.20I9 al Pregedintelui
consiliului judefean, precum ;i Raportul Serviciului Relalii Internalionale Culturd
Invdfdm6nt Turism nr.l390l 106.09.2019 ;
Avdnd in vedere:
tut. 173, alin. 6, lit.a din din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ;
> fut-3 din O.G. nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitalile de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute din
RomAnia, republicatd ;i actualizatd;
> Art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/200I, aprobate prin H.G. w. 147012002, modificatd de H.G. 126512010;
) Hotdrdrea Consiliului Judelean Argeq nr. 169129.08.2019 privind rectificarea
bugetului de venituri qi cheltuieli al Judefului Argeg, pe anul 2019;
F Rapoartele comisiilor de specialitate Kl, K4 qi K5;
) Avizul secretarului judefului Argeq.
in temeiul prevederilor art. I82, a\in. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G . nr. 5712019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:
ART.1. Se aprobd Ghidul pentru acordarea in anul 2019 a sprijinului hnanciar de la
bugetul Consiliului Judelean Arget, pentru unitdfile de cult aparlindnd cultelor
religioase din Judeful Argeg, recunoscute in Romdnia, conform anexei, parte
integranta din prezenta hotdrdre.

termen de 5 ztle de la adoptarea prezentei hoffii, @edintele
Consiliului Judelean Argeq va emite dispozilia privind constiuriree C-misiei de
Analizd a Solicitdrilor de Sprijin Financiar din partea Unitdlilor de fth 1ntinand
cultelor religioase din Judelul Argeq, recunoscute in RomAnia, precum $ gobarea

ART.2.

in

Regulamentului de organizare qi funclionare al acesteia.

ART.3. Direclia Economicd gi Serviciul Relalii Intemafionale CultuA
Turism vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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ART.4. Serviciul Legislativ - Transparen![ Decizionaldva comunica hotdrdrea
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Instituliei Prefectului judelului Argeg;
Direcliei Economice;
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