
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în 

unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte religioase recunoscute în România, 

 pe anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.04.2022, 

 urmare adreselor nr.1051/18.02.2022 a Eparhiei Moldovei (de rit vechi) și 

nr.3865/14.04.2022 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.7655/18.04.2022 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte religioase recunoscute 

în România, pe anul 2022, 

 având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe  nr.7656/18.04.2022, 

- avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement; 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în 

România - republicată și ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 de aprobare a Normelor 

Metodologice  din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr.82/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute în România – republicare, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.f), alin.(6) lit.a) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 – Se aprobă suplimentarea, în anul 2022, începând cu data de 01.05.2022, a 

numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce 

aparțin unor culte religioase recunoscute din România, după cum urmează: 

- 1 post pentru Parohia Ortodoxa de Rit Vechi „Nașterea Maicii Domnului” - Botoșani, 

- 1 post pentru Mânăstirea „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul” - Crăiniceni, 

- 1 post pentru Parohia „Sfântul Pantelimon” - Botoșani, 

- 1post pentru Parohia „Izvorul Tămăduirii” - Coșula, 

- 1 post pentru Parohia „Sfânta Treime” - Cișmănești, 

- 1 post pentru Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Horlăceni. 

Art.2 – Se aprobă finanțarea în sumă de 88.957,44 lei, din veniturile proprii ale județului 

Botoșani, pe anul 2022, a sprijinului financiar sub formă de contribuții pentru posturile aprobate 

suplimentar, conform art. 1. 

Art.3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate. 
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