
 
                                                                                                                                              Proiect     

                                                                                                                       Nr. 131 din 20.06.2022                             

 

 

 

 

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 __________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,                                                       Avizat pentru legalitate, 

       DOINA-ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Botoşani, 

______________2022 

Nr._____ 

 



                  R O M Â N I A                                                                         Anexa 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                         Nr._______ din ________________ 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,                                                               Avizat pentru legalitate, 

    DOINA-ELENA FEDEROVICI                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marcel – Stelică Bejenariu 



 
   Nr. 11269 din 20.06.2022                                           

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicată: 

-  Art.4 alin.(2) „din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților 

de cult destinate: 

a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor  

în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult; 

c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; 

d) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult; 

e) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase; 

f) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență 

socială și medicală ale unităților de cult; 

g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute”. 

- Art.5 - alin.(1) „alocarea sumelor prevăzute la art.4 se realizează prin hotărâre a consiliilor 

locale, județene, respectiv a Consiliului general al Municipiului București, la solicitarea unității centrale de 

cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult”. 

- alin.(2) „consiliile locale, județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București au 

obligația de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate”. 

Având în vedere cele prezentate, precum și solicitările transmise de către Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei – Arhiepiscopia Iașului, cu adresele 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  propun alocarea din bugetul 

județului Botoșani pentru anul 2022 a sumei de 585,00 mii lei, astfel: 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Unitatea de Cult Suma  

propusă  

0 1 2 

1 Mănăstirea „Sf.Cuv.Ioan Iacob de la Neamț”, Crăiniceni, sat Horodiștea, 

com.Păltiniș, jud. Botoșani 

80.000,00 

2 Parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, mun.Botoșani, jud. Botoșani 50.000,00 

3 Parohia „Sf. Gheorghe”, Horodiștea, com. Păltiniș, jud. Botoșani 20.000,00 

4 Protopopiatul Botoșani 150.000,00 

5 Parohia „Doina”, comuna Răuseni, jud. Botoșani 50.000,00 

6 Parohia „Cv. Paraschiva”, oraș Ștefănești, jud. Botoșani 60.000,00 

7 Parohia „Sf. Arh. Petru și Pavel”, loc. Tudor Vladimirescu, comuna Albești, 

jud. Botoșani 

100.000,00 

8 Parohia „Sf. Ioan Botezătorul”, loc. Botoșani, jud. Botoșani 25.000,00 



9 Parohia „Sf, Arhangheli Mihail și Gavril”, com. Dobârceni 50.000,00 

T O T A L 585.000,00 

 

Sumele acordate vor fi justificate de către unitățile de cult beneficiare potrivit prevederilor art.15 

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

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

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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.11271 din 20.06.2022 

                                                                               

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001, republicată, 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România „de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii 

necesare pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor 

aparținând  cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și 

întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale 

eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor 

recunoscute, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de 

asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență socială și 

medicală susținute de acestea.” 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicată: 

-  Art.4 alin.(2) „din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților 

de cult destinate: 

a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor  

în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult; 

c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; 

d) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult; 

e) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase; 

f) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență 

socială și medicală ale unităților de cult; 

g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute”. 

- Art.5 - alin.(1) „alocarea sumelor prevăzute la art.4 se realizează prin hotărâre a consiliilor 

locale, județene, respectiv a Consiliului general al Municipiului București, la solicitarea unității centrale de 

cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult”. 

- alin.(2) „consiliile locale, județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București au 

obligația de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate”. 

Având în vedere cele prezentate, precum și solicitările transmise de către Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei – Arhiepiscopia Iașului, cu adresele 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 se propune alocarea din bugetul 

județului Botoșani pentru anul 2022 a sumei de 585,00 mii lei, astfel: 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Unitatea de Cult Lucrări pentru 

care se solicită 

sprijinul 

financiar 

Suma 

solicitată 

Suma 

propusă – 

Total, din 

care: 

Trimestrul 

III 

Trimestrul 

IV 



0 1 2 3 4 5 6 

1 Mănăstirea 

„Sf.Cuv.Ioan 

Iacob de la 

Neamț”, 

Crăiniceni, sat 

Horodiștea, 

com.Păltiniș, jud. 

Botoșani 

Continuare lucrări 

construire 

ansamblu monahal 

6.232.811,00 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 

1.881.675,08 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 

162.665,90 20.000,00 20.000,00 0,00 

4 Protopopiatul 

Botoșani 

Continuare lucrări 

restaurare „Casa 

Sofian”, actual 

Centru Cultural 

Pastoral 

3.597.875,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 

5 Parohia „Doina”, 

comuna Răuseni, 

jud. Botoșani 

Continuare lucrări 

pictură Biserica cu 

hramul 

„Acoperământul 

Maicii Domnului” 

400.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 

6 Parohia „Cv. 

Paraschiva”, oraș 

Ștefănești, jud. 

Botoșani 

Reparații șarpantă 

și învelitoare la 

biserica parohială 

149.104,26 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 

3.094.596,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00 

8 Parohia „Sf. Ioan 

Botezătorul”, loc. 

Botoșani, jud. 

Botoșani 

Lucrări vopsitorie 

învelitori tablă la 

biserică și 

lumânărar 

126.732,72 25.000,00 25.000,00 0,00 

9 Parohia „Sf, 

Arhangheli Mihail 

și Gavril”, com. 

Dobârceni 

Continuare lucrări 

construire biserică 

parohială 

209.303,37 50.000,00 40.000,00 10.000,00 

T O T A L 15.854.763,33 585.000,00 390.000,00 195.000,00 

 

Sumele acordate vor fi justificate de către unitățile de cult beneficiare potrivit prevederilor art.15 

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

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



unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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                                          

 

 


