
 
                                                                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea de sprijin financiar din bugetul propriu județean pe anul 2022 unor unități de 

cult din județul Botoșani aparținând cultelor religioase recunoscute în România 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.06.2022, 

 urmare adreselor nr.3062/266/18.03.2022, nr.2591/223/07.02.2022, 

nr.2768/239/10.03.2022, nr.2636/233/08.03.2022, nr.824/46/27.01.2022, nr.1327/91/08.02.2022, 

nr.2423/211/02.03.2022, nr.2227/198/28.02.2022 și nr.2023/172/22.02.2022 a Mitropoliei Moldovei 

și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 11269 

din 20.06.2022 privind acordarea de sprijin financiar din bugetul propriu județean pe anul 2022 unor 

unități de cult din județul Botoșani aparținând cultelor religioase recunoscute în România, 

 având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe  nr. 11271 din 20.06.2022, 

- 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  pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea 

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

România – republicată, 

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 – (1) Se aprobă acordarea din bugetul propriu județean a sumei de 585.000,00 lei în 

anul 2022, ca sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Botoșani, aparținând cultelor 

religioase recunoscute în România, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Sumele acordate potrivit anexei vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 

din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.2 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

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

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

       DOINA-ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

                     

 

Botoşani, 

Nr. 130 din 27.06.2022 



                  R O M Â N I A                                                                         Anexa 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                                        Nr. 130 din 27.06.2022 

 

 

 

Lista unităților de cult din județul Botoșani  

pentru care se acordă sprijin financiar din bugetul propriu județean 

 în anul bugetar 2022 

 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Unitatea de Cult Lucrări pentru care se 

solicită sprijinul financiar 

Suma 

aprobată/an/

din care:  

Trimestrul 

III 

Trimestrul  

IV 

0 1 2 4 5 6 

1 Mănăstirea 

„Sf.Cuv.Ioan Iacob de 

la Neamț”, Crăiniceni, 

sat Horodiștea, 

com.Păltiniș, jud. 

Botoșani 

Continuare lucrări 

construire ansamblu 

monahal 

80.000,00 50.000,00 30.000,00 

2 Parohia „Sf. Apostoli 

Petru și Pavel”, 

mun.Botoșani, jud. 

Botoșani 

Continuare lucrări 

construcție la biserica 

parohială 

50.000,00 40.000,00 10.000,00 

3 Parohia „Sf. 

Gheorghe”, Horodiștea, 

com. Păltiniș, jud. 

Botoșani 

Lucrări reparații șarpantă și 

învelitoare la biserica 

parohială 

20.000,00 20.000,00 0,00 

4 Protopopiatul Botoșani Continuare lucrări restaurare 

„Casa Sofian”, actual 

Centru Cultural Pastoral 

150.000,00 75.000,00 75.000,00 

5 Parohia „Doina”, 

comuna Răuseni, jud. 

Botoșani 

Continuare lucrări pictură 

Biserica cu hramul 

„Acoperământul Maicii 

Domnului” 

50.000,00 40.000,00 10.000,00 

6 Parohia „Cv. 

Paraschiva”, oraș 

Ștefănești, jud. 

Botoșani 

Reparații șarpantă și 

învelitoare la biserica 

parohială 

60.000,00 40.000,00 20.000,00 

7 Parohia „Sf. Arh. Petru 

și Pavel”, loc. Tudor 

Vladimirescu, comuna 

Albești, jud. Botoșani 

Continuare lucrări 

construcții la biserica 

parohială 

100.000,00 60.000,00 40.000,00 

8 Parohia „Sf. Ioan 

Botezătorul”, loc. 

Botoșani, jud. Botoșani 

Lucrări vopsitorie învelitori 

tablă la biserică și lumânărar 

25.000,00 25.000,00 0,00 

9 Parohia „Sf, Arhangheli 

Mihail și Gavril”, com. 

Dobârceni 

Continuare lucrări 

construire biserică parohială 

50.000,00 40.000,00 10.000,00 

T O T A L 585.000,00 390.000,00 195.000,00 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

    DOINA-ELENA FEDEROVICI                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marcel – Stelică Bejenariu 


