
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie  

în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 

și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj;  

- Raportul de avizare al Comisiei  buget–finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Adresa Mitropoliei Olteniei numărul 2973 din 08.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

numărul 15998 din 15.12.2017; 

- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), coroborat cu art. 91, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu 

general al Județului Gorj pe anul 2017. 

 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 250.000 lei, prevăzută în bugetul propriu general 

al Judeţului Gorj  pentru anul 2017, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin – Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

Nr._______  

adoptată în ședința  din 18.12.2017 

cu  un număr de_________ voturi  

din totalul numărului de consilieri   



JUDEȚUL GORJ       

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ       
Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr._____ din 18.12.2017 

                                                                      

 

Repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinație  

în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2017 

 

Nr. 

crt. 

 

Parohia /Unitatea de cult 

 

 

Localitatea 

 

Obiectul solicitării sprijinului 

financiar 

Suma 

propusă 

-lei- 

1.  
Mănăstirea Dealu-Mare Comuna 

Borăscu 

Construire extindere sursă de apă 
60.000 

2.  Parohia Târgu Jiu, Biserica cu 

Hramul ”Înălțarea Domnului” 

Municipiul  

Târgu Jiu 

 Reparații șarpantă 15.000 

3.  Parohia Moi, Biserica cu 

Hramul ”Sfinții Voievozi 

Mihail și Gavril” 

Comuna Bâlteni, 

Sat Moi 

Continuare lucrări construire  

acoperire biserică cu tablă 

15.000 

4.  Parohia Vladimir, Biserica cu 

Hramul ”Cuvioasa Paraschiva” 

Comuna 

Vladimir 

Lucrări de pictură, restaurare 

biserică, centrală termică, 

instalație gaze naturale 

15.000 

5.  Parohia Țicleni, Biserica cu 

Hramul ”Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” 

Oraș 

 Țicleni 

Lucrări de pictură interioară și 

exterioară 

15.000 

6.  Parohia Piscoiu, Biserica cu 

Hramul ”Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie” 

Comuna Stejari, 

Sat Piscoiu 

Continuare lucrări de pictură în 

altar și cupolă 

15.000 

7.  Parohia Baia de Fier, Biserica 

”Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril” 

Comuna Baia de 

Fier 

Mobilier bisericesc 15.000 

8.  Parohia Mischii, Biserica 

”Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril” 

Comuna 

Godinești, Sat 

Arjoci 

Înlocuire acoperiș 15.000 

9.  Parohia Costeni, Biserica 

”Sfântul Ierarh Nicolae” 

Comuna 

Tismana, Sat 

Costeni 

Continuare lucrări de consolidare 15.000 

10.  Parohia Drăguțești, Biserica 

”Nașterea Maicii Domnului” 

Comuna 

Drăguțești 

Lucrări de pictură bisericească 15.000 

11.  Parohia Târgu Jiu, Biserica 

”Sfântul Ierarh Nifon” 

Municipiul  

Târgu-Jiu 

Finalizare lucrări de construcție 25.000 

12.  Parohia Câineni, Biserica 

”Schimbarea la față” 

Oraș Bumbești-

Jiu, Curtișoara,  

Realizarea picturii interioare 15.000 

13.  Parohia Celei, Biserica 

”Sfântul Ierarh Nicolae” 

Oraș Tismana, 

Sat Celei,  

Consolidare biserică 15.000 

 Total    250.000 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin – Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 
 



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la hotărârea privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie  
în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2017 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017, a fost aprobat bugetul propriu general al 
județului Gorj pe anul 2017, în cadrul căruia, la ”Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, 
recreere şi religie”, a fost prevăzută suma de 250.000 lei, pentru susținerea unităților de cult, în scopul repartizării 
ulterioare, prin hotărâre de consiliu judeţean, la solicitarea unității centrale de cult (Mitropolia Olteniei).  
 Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

 art. 91, alin. 1, lit. d), coroborat cu art. 91, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul județean îndeplinește 
următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine”; ”în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) (..), consiliul Județean (…) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor 
religioase”. 

 art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare ”din bugetele locale ale 
judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:    

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;    
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi 
reparării lăcaşurilor de cult;    
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;    
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;    
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;    
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale 
unităţilor de cult;   g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;    
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 din aceleași Normele metodologice, ”alocarea sumelor se 
realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la 
solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult”. 

Totodată, potrivit art. 14, alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 ”sprijinul financiar alocat de la bugetele locale, se acordă 
pe baza următoarelor documente:    

 cerere-tip;   

 devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările 
rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;   

 copia de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul 
căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;   

 în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a 
avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare 
privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;   

 în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia 
avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;   

 în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;   

 pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice 
tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;   

 avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la 
Secretariatul de Stat pentru Culte;   

 copia certificatului de înregistrare fiscală;   

 adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul 
IBAN al unităţii de cult solicitante;   

 documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;   



 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea 
lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;   

 acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de 
învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar; 

 fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin 
financiar”.   
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj a fost înregistrat un număr de 20 de dosare, depuse de 

către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, prin care se solicită sprijin financiar pentru construirea de noi 
biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc. 

În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, și a 
prevederilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare, comisia constituită la nivelul Consiliului Județean 
Gorj, potrivit Dispoziției Președintelui nr 456 din 08.05.2015, a realizat o analiză preliminară a celor 20 de dosare, 
depuse la registratura instituției noastre, de către unităţile de cult și a întocmit procesul verbal nr. 14988 din 28.11.2017, 
de analiză a documentelor care stau la baza cererilor formulate de către reprezentanții unităților de cult din județul Gorj, 
rezultând astfel că un număr de 17 dosare, îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice 
invocate mai sus.   

Prin adresa nr. 2973 din 08.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 15998 din 15.12.2017, Mitropolia 
Olteniei a transmis lista cu cele 13 unități de cult din Județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2017, 
din partea Consiliului Județean Gorj. Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, astfel cum a rezultat și din procesul verbal de analiză efectuată de către comisia constituită 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 456 din 08.05.2015. 

Potrivit at. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, unitățile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligația 
de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj, în cel mult 
180 zile de la primirea sprijinului financiar. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie: 
- prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), coroborat cu art. 91, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România; 

- prevederile H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 
82/2001; 

- prevederile Legii nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România; 

- prevederile H.G. nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001. 
Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare  
regională și relații externe 

Direcţia juridică şi dezvoltarea  
capacităţii administrative 

Director executiv, 
Stricescu Daniela  

 

Director executiv, 
Marcău Costel  

Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia  

 

 



JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la hotărârea privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie  

în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2017 

 

 

Potrivit prevederilor art. 7, alin (1) și (2) din  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare ”Statul român recunoaşte cultelor rolul 

spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai 

păcii sociale”, respectiv ” Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi al 

celorlalte biserici şi culte recunoscute în istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti!”.   
 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu 

modificările și completările ulterioare ”din bugetele locale ale judeţelor se pot aloca sume pentru 

completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:    

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;    

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, 

precum şi reparării lăcaşurilor de cult;    

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;    

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;    

e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;    

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi 

medicală ale unităţilor de cult;   g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale 

centrelor de cult;    

h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute”. 

  

Având în vedere prevederile cadrului legislativ aplicabil, în bugetul propriu al județului Gorj pentru anul 

2017 a fost prevăzută și aprobată suma de 250.000 lei, necesară susținerii unităților de cult, în scopul 

repartizării ulterioare, prin hotărâre de consiliu judeţean, la solicitarea unității centrale de cult (Mitropolia 

Olteniei).  

 

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj a fost înregistrat un număr de 20 de dosare, 

depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care se solicită sprijin financiar pentru 

construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc. 

 

În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare, și a prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, comisia 

constituită la niveul Consiliului Județean Gorj, potrivit Dispoziției Președintelui nr. 456 din 08.2015, a 

realizat o analiză preliminară a celor 20 de dosare, depuse la registratura instituției noastre, de către unitățile 

de cult și a întocmit procesul verbal nr. 14988 din 28.11.2017, de analiză a documentelor care stau la baza 

cererilor formulate de către reprezentanții unităților de cult din județul Gorj, rezultând astfel, că un număr de 

17 dosare îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus.   

 

Potrivit art. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin 

financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor 

primite în trimestrul IV, de la Consiliul Judeţean Gorj, în cel mult 180 zile de la primire acestuia. 

 

 



 

Astfel, prin adresa nr. 2973 din 08.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 15998 din 15.12.2017, 

Mitropolia Olteniei a transmis lista cu cele 13 unități de cult din Județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin 

financiar în anul 2017, din partea Consiliului Județean Gorj. Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se 

încadrează în prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, astfel cum a rezultat și din procesul verbal 

de analiză efectuată de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 

456 din 08.05.2015. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea repartizării, pe unități de cult, a sumei de 250.000 

lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2017, conform 

Anexei, parte integrantă. 

 

Faţă de cele expuse mai sus, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea condițiilor legale 

de fond şi formă, drept pentru care propun adoptarea acestuia în forma prezentată. 

              

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

 


