
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație  

în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției managementul proiectelor și relații externe, Direcției juridice, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj;  

- Raportul de avizare al Comisiei  buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al 

județului Gorj pe anul 2020; 

- Solicitarea motivată de suplimentare a sumei de 150.000 lei, prevăzute cu această destinație în bugetul propriu al 

județului Gorj pe anul 2020, transmisă de Mitropolia Olteniei, prin adresa nr. 1124 din 10.08.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 1072 din 13.08.2020; 

- Referatul comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe și Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice nr. 10766 din 14.08.2020, privind posibilitatea rectificării bugetului 

propriu general al județului Gorj pe anul 2020, în sensul majorării sumei prevăzute în bugetul județului Gorj pe 

anul 2020, la ”Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și religie”, cu suma 

de 150.000 lei; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 105/25.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu general al județului 

Gorj pe anul 2020; 

- Propunerile de repartizare transmise de Mitropolia Olteniei prin adresa nr. 1182 din 27.08.2020, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Gorj sub numărul 11217 din 27.08.2020; 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și art. 173 alin. (1) lit. 

d), coroborat cu art.173 alin. (5); 

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

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 unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități de cult a sumei de 300.000 lei, prevăzută în bugetul propriu general al 

județului Gorj pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Sumele prevăzute la art.1 vor fi acordate la plată direct unităților de cult beneficiare și vor fi cheltuite și 

justificate în cadrul contractual asigurat prin încheierea unui acord de finanțare, înscris a cărui formă este prevăzută 

la Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Gorj, vor fi nominalizate persoanele din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj, ce vor monitoriza, în concret, modul de utilizare de către unitățile de cult 

beneficiare a sprijinului financiar acordat. 

 

Art.4. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

Nr. 115 
adoptată în ședința  din 31.08.2020 

cu  un număr de 30  voturi  

din totalul numărului de consilieri   



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ       

CONSILIUL JUDEŢEAN       

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 31.08.2020 

                               

Repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație 

                                      în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de cult ce 

îndeplinește condițiile de 

acordare a sprijinului 

financiar 

Adresa Obiectul solicitării sprijinului financiar 

Suma 

propusă 

-lei- 

1.  

Parohia Polovragi, 

Biserica monument 

istoric cu hramul 

“Sfântul Nicolae” 

Sat Polovragi, Comuna 

Polovragi, Județul Gorj 

începerea lucrărilor de restaurare și punere în 

valoare a bisericii de lemn, monument istoric, 

conform contractului de finanțare nr. 

C0760PM00031742000259/2018, semnat între 

Agenția pentru Euro,  Finanțarea Investițiilor 

Rurale, în calitate de autoritate contractantă 

pentru Programul Național de Dezvoltare 

Rurală și Parohia Polovragi, în calitate de 

beneficiar pentru proiectul „Restaurarea și 

punerea în valoare biserica de lemn Sf. 

Nicolae, sat Polovragi, comuna Polovragi, 

județul Gorj”. 

190.000,00  

2.  

Parohia Glogova, 

Biserica monument 

istoric cu hramul 

“Sfântul Nicolae” 

Comuna Glogova, Sat 

Glogova, Județul Gorj 

continuarea lucrărilor de consolidare - 

restaurare și valorificare turistică a bisericii, 

conform contractul de finanțare nr. 1971/2018, 

semnat între Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional 2014-

2020, în calitate de Autoritate de Management 

pentru POR 2014-2020, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în 

calitate de Organism Intermediar pentru POR 

2014-2020 și Parohia Glogova, în calitate de 

beneficiar pentru implementarea proiectului 

„Consolidare-restaurare și valorificare 

turistică biserica Sf. Nicolae (construire g.s., 

c.t. și împrejmuire), sat Glogova, comuna 

Glogova, județul Gorj”. 

60.000,00 

3.  

Parohia   Sohodol, 

Biserica cu hramul 

“Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavril” 

Sat   Sohodol, Orașul 

Tismana, 

Județul Gorj 

începerea lucrărilor de  conservare-restaurare a 

picturii murale interioare  a lăcașului de  cult. 
50.000,00 

Total 300.000,00 

PREŞEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ       

CONSILIUL JUDEŢEAN       

 

Anexa nr. 2 

 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.115 din 31.08.2020 

 

 

 

ACORD DE FINANŢARE 
nr. _____/_____2020 

 

 

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Finanțator - Județul Gorj, reprezentată prin domnul Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Președinte, cu sediul în 

Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, județul Gorj, cod fiscal 4956057, cont RO61TREZ24A675000591100X, deschis la 

Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, denumit în continuare instituție finanțatoare,  

și 

Beneficiar - Unitatea de cult_______________, cu sediul în localitatea __________, str._______, nr.___, județul 

_______, cod fiscal_____, cont_______, deschis la______, denumit în continuare beneficiar. 

 

 

Având în vedere prevederile: 

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

cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare prin Legea nr.125/2002; 

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

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al 

Județului Gorj pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 105/25.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu general al 

județului Gorj pe anul 2020 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr._____/31.08.2020 privind repartizarea pe unități de cult a sumei 

prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020, 

 

au încheiat, prezentul acord, 

 

Cap. II – OBIECTUL ACORDULUI DE FINANȚARE 

Art. 1. - Obiectul acordului îl constituie stabilirea cadrului general și condițiile în care instituția finanțatoare 

alocă sprijin financiar unității de cult pe baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată și completată și a normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. ____/__2020. 

  

Sprijinul financiar acordat din bugetul județului Gorj este în valoare de ________ fiind alocat pentru 

__________________, conform Hotărârii Consiliului Județean nr.____ /31.08.2020. 

 

Cap. III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 2. Unitatea de cult, beneficiară de sprijin financiar, are obligația de a transmite unității finanțatoare, 

documentele justificative privind utilizarea sprijinului financiar, conform prevederilor art. 15, alin. (1) din  Hotărârea 

Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Justificarea integrală a sumei acordate la plată se va face în cel mult 180 zile de le primirea sprijinului 

financiar. 

Art. 4. Unitatea de cult care nu justifică sprijinul financiar în termenele și condițiile prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, este obligată să restituie sumele rămase 

nejustificate în maxim 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.  

Art. 5. Unitatea de cult va coopera și va sprijini reprezentanții instituției finanțatoare în activitatea de 

verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin financiar. 

Art. 6. În situația în care unitatea finanțatoare nu poate vira fondurile financiare direct unității de cult 

solicitante, ci le transmite prin intermediul unității de cult centrale sau centrului eparhial, după caz, acesta din urmă 

are obligația de a transmite întreaga sumă alocată de către instituția finanțatoare unității beneficiare în cel mult cinci 

zile lucrătoare. 



Art. 7. Părțile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanții unității de 

cult beneficiare în vederea justificării integrale a sumelor primite. 

Art. 8.  Instituția finanțatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unitățile 

de cult care nu justifică fondurile alocate, iar timp de un an unităților de cult care le-au justificat cu întârziere. 

Art. 9. Instituția finanțatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanții săi, la recepția lucrărilor de 

construire sau reparare a bisericilor realizate și cu sprijinul său. 

Art. 10. Instituția finanțatoare are dreptul de a solicita periodic unității de cult centrale situația privind 

folosirea și justificarea fondurilor alocate unităților din subordinea sa. 

Art. 11. Modul de utilizare a sprijinului financiar alocat, se supune verificării compartimentelor de resort din 

cadrul Consiliului Județean Gorj, fiind supus auditării externe a Camerei de Conturi Gorj, constatările și măsurile 

dispuse de această autoritate fiind pe deplin opozabile beneficiarului. 

Art. 12. Instituția finanțatoare are obligația să sesizeze organelor de control, în cazul existenței unor indicii 

temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităților de cult. 

  

 

Finanțator, 

 Județul Gorj, 

............................................ 

Beneficiar, 

Unitatea de cult 

…...................................... 
 

 

 

  

PREŞEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 


