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H O T A 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. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                       Avizat pentru legalitate, 

       DOINA-ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

             

 

 

 

 

 

                                                          

Botoşani, 

______________2022 

Nr._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Nr. 7655 din 18.04.2022                                           

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

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

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România – 

republicată, precum și a Normelor Metodologice din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicate, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1470/2002, unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, primesc de la 

bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura 

completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și 

locale respective. 

Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute în 

România, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale. 

Alocarea sumelor se face la propunerea unităților centrale care reprezintă cultul sau, 

după caz, a unităților centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unitățile locale de cult, prin 

hotărâre a consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.31/04.02.2022 de aprobare a bugetului 

propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, art.18, s-a aprobat 

finanțarea în anul 2022 a unui număr de 305 posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile 

de cult de pe raza județului Botoșani, din care 17 posturi din veniturile proprii ale Județului Botoșani 

și 288 de posturi (conform anexei nr.9 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2022) din 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Menționăm că din cele 17 posturi aprobate 

cu finanțare din venituri proprii ale Județului Botoșani, până la această dată doar 11 sunt ocupate. 

În acest sens, propun suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical pe 

anul 2022, astfel: 

- 1  post la Parohia Ortodoxă de Rit Vechi „Nașterea Maicii Domnului” Botoșani; 

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

Darabani; 

- 1 post la Parohia „Sfântul Pantelimon” - Botoșani, Protopopiatul Botoșani; 

- 1 post la Parohia „Izvorul Tămăduirii” - Coșula, Protopopiatul Botoșani; 

- 1 post la Parohia „Sfânta Treime” - Cișmănești, Protopopiatul Săveni; 

- 1 post la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Horlăceni, Protopopiatul 

Dorohoi. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care 

îl supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

                                                   DOINA ELENA FEDEROVICI 

 

 



 
  DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                  

    Nr. 7656 din 18.04.2022 

                                                                               

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România – 

republicată, precum și a Normelor Metodologice din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicate, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1470/2002, unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, primesc de la 

bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura 

completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și 

locale respective. 

Prin legile bugetare anuale sunt stabilite, pe județe, numărul maxim de contribuții 

finanțate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de 

cult. 

Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute în 

România, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale. 

Alocarea sumelor se face la propunerea unităților centrale care reprezintă cultul sau, 

după caz, a unităților centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unitățile locale de cult, prin 

hotărâre a consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.31/04.02.2022 de aprobare a bugetului 

propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, art.18, s-a aprobat 

finanțarea în anul 2022 a unui număr de 305 posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile 

de cult de pe raza județului Botoșani, din care 17 posturi din veniturile proprii ale Județului Botoșani 

și 288 de posturi (conform anexei nr.9 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2022) din 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Menționăm că din cele 17 posturi aprobate 

cu finanțare din venituri proprii ale Județului Botoșani, până la această dată doar 11 sunt ocupate. 

În acest sens: 

▪ Eparhia Moldovei (de rit vechi) cu adresa nr.1051/18.02.2022 solicită aprobarea 

finanțării din veniturile proprii ale Județului Botoșani în anul 2022 a unui post neclerical de îngrijitor 

clădiri (paracliser) la Parohia Ortodoxă de Rit Vechi „Nașterea Maicii Domnului” Botoșani; 

▪ Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor cu adresa 

nr.3865/14.04.2022 solicită aprobarea finanțării în anul 2022 din veniturile proprii ale Județului 

Botoșani a unui număr de 5 posturi neclericale astfel: 

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

Darabani; 

- 1 post la Parohia „Sfântul Pantelimon” - Botoșani, Protopopiatul Botoșani; 

- 1 post la Parohia „Izvorul Tămăduirii” - Coșula, Protopopiatul Botoșani; 

- 1 post la Parohia „Sfânta Treime” - Cișmănești, Protopopiatul Săveni; 

- 1 post la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Horlăceni, Protopopiatul 

Dorohoi. 

Menționăm faptul că aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult ce aparțin cultelor religioase din România, al cărui sprijin 



financiar se asigură de la bugetele locale, se face de către autoritățile administrației publice locale 

și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru includerea 

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                         

Magda Didii                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


