Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor
pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Lugoj
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Lugoj şi Consiliul local al municipiului Lugoj, cu sediul în
localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, Nr. 4, cod fiscal 4527381, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, web
www.primarialugoj.ro anunţă rezultatul selecţei cererilor de acordare de sprijin financiar de la bugetul
local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj, în anul fiscal 2016
2. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar: Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002; Hotărârea
Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
82/2001, cu modificările ulterioare; Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Hotărârea Consiliului local nr.
26/01.02.2016 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Lugoj pe anul 2016
3. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar privind unităţile de cult/lăcaşurile de cult din
municipiul Lugoj este de: 302.000 lei (HCL 26/01.02.2016)
4. Durata derulării proiectelor: anul 2016
5. În urma procedurii de evaluare şi selecţionare a cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de
la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj, Comisia de evaluare a aprobat
următoarele finanţări:



















Parohia Ortodoxă Sfinţii Arhangheli - 25.000 lei
Parohia Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul - 30.000 lei
Parohia Ortodoxă Sf. Iosif Mitropolitul - 25.000 lei
Parohia Ortodoxă Pogorârea Sf. Duh - 32.000 lei
Parohia Ortodoxă Învierea Domnului - 25.000 lei
Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului - 43.000 lei
Parohia Ortodoxă Sf. Împăraţi Constantin şi Elena - 5.000 lei
Parohia Ortodoxă Tapia - 6.000 lei
Parohia Ortodoxă Măguri - 9.000 lei
Parohia Romano-Catolică - 30.000 lei
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Lugoj - 13.000 lei
Parohia Reformată - 13.000 lei
Biserica Evanghelică - 3.000 lei
Biserica Creştină Penticostală „Filadelfia” Lugoj - 13.000 lei
Biserica Creştină Baptistă Harul - 17.000 lei
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - 3.000 lei
Parohia Ortodoxă Ucraineană - 7.000 lei
Comunitatea Evreilor Lugoj - 3.000 lei

