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HOTĂRÂREA NR.338 

din 27 septembrie 2022

Privind modificarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase 
recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zalău, respectiv modificarea componenţei 

Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor de proiecte depuse în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele religioase recunoscute de

lege
Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului municipiului Zalău nr.71.776/12.09.2022 şi 
Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.71.777/12.09.2022, Avizele comisiilor de specialitate 
ale consiliului local,

Văzând prevederile HCL nr.l 12/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 
de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zalău şi 
Hotărârea nr. 171 din 25 mai 2017 privind modificarea Regulamentului privind acordarea de sprijin 
financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zalău

Prevederile HCL nr. 172/25.05.2017, HCL nr. 220/28.07.2017 şi HCL nr. 154/27.05.2021 - privind 
componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de unităţile de cult, respectiv a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor si ale cap.6.4 din Regulamentul privind acordarea de sprijin 
financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zalău,

Dispoziţiile art. 3 alin. 3 şi art. 4 din OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 4 alin. 2 lit. a şi b, art. 5, art. 14-16 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 82/ 2001, art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

In conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2 lit. d) şi alin.8 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin.3 lit a si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se modifică respectiv se completează Capitolul 4 Domeniul de aplicare al Regulamentului 
privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza 
Municipiului Zalău, regulament aprobat prin HCL nr.l 12/27.04.2017 şi republicat prin HCL nr.l71 din 
25 mai 2017, urmând a avea următorul cuprins :

“ 4. Domeniul de aplicare 
Sprijinul financiar se poate acorda pentru:

construirea şi executarea de reparaţii capitale/curente, completarea fondurilor proprii 
destinate întreţinerii si funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici -
utilităţi: achiziţia de obiecte de inventar la unităţile de cult, care aparţin cultelor religioase
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recunoscute oficial în România, cu sediul în Municipiul Zalău sau cu sediul în altă localitate, 
dar care îşi desfăşoară activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe 
Municipiului Zalău.

raza

Activităţi eligibile:
1. Lucrări de construcţii şi de reparaţii capitale (izolaţie termică, introducere utilităţi, inclusiv 

utilităţi noi, reabilitare utilităţi existente, înlocuire pardoseală, instalaţii de ventilaţie şi 
condiţionare a aerului, pictură la construcţiile noi, etc.) la unităţile de cult, care aparţin cultelor 
religioase recunoscute din România, care au sediul în Municipiul Zalău sau care au sediul în 
altă localitate, dar care îşi desfăşoară activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat 
pe raza Municipiului Zalău.

2. Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la unităţile de cult, care aparţin cultelor religioase 
recunoscute din România şi care au sediul în Municipiul Zalău sau care au sediul în altă 
localitate, dar care îşi desfăşoară activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe 
raza Municipiului Zalău:

- zugrăveli, pictură;
- înlocuire tâmplărie;
- recondiţionare pardoseală;
- reparaţii învelitoare;
- reparaţii curente la instalaţiile şi racordurile interioare/exterioare.

3. Achiziţionarea de echipamente electrice şi obiecte de inventar pentru unităţile de cult, care 
aparţin cultelor religioase recunoscute din România şi au sediul în Municipiul Zalău 
au sediul în altă localitate, dar care îşi desfăşoară activitatea în imobil - proprietatea cultului 
religios - aflat pe raza Municipiului Zalău:

■ Candelabre;
■ Aplice;
■ Scaune-bănci.

sau care

4.Completarea fondurilor proprii destinate întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără
venituri sau cu venituri mici - utilitătL

Art.2.Modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor de proiecte depuse 
în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele religioase 
recunoscute de lege ( stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.l72 din 25 
mai 2017 , Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.220 din 28 iulie 2017 si Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 154/27.05.2021), în sensul desemnării dnei consilier 
local CIOBANII ANDA MARIA ce îl va înlocui pe domnul Bujor Claudiu Vasile.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică.
Art.4 • Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj,
-Primarul municipiului Zalău,
-Consiliul Judeţean Sălaj,membrii Comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor de proiecte 
-Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia administraţie publică locală, aducere la 

cunoştinţă publică.
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