
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

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._______  
adoptată în ședința  din 31.08.2020 

cu  un număr de_________ voturi  

din totalul numărului de consilieri   



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ       

CONSILIUL JUDEŢEAN       

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr._____ 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._____ 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 

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

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această  

destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020, a fost aprobat bugetul propriu general al județului 

Gorj pe anul 2020, în cadrul căruia, la ,,Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, 

recreere şi religie”, a fost prevăzută suma de 150.000 lei, necesară susținerii unităților de cult pentru anul 2020, în 

scopul repartizării ulterioare, prin Hotărâre de Consiliu Județean, la solicitarea unității centrale de cult, respectiv 

Mitropolia Olteniei. 

 

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, se prevăd următoarele: „din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi 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 tehnicoeconomice 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 Norme 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”. 

 

La nivelul Consiliului Județean Gorj, au fost depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, un 

număr de 8 dosare, prin care se solicita acordarea de sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare și 

restaurare a bisericilor existente, conservarea picturilor murale, schimbarea instalațiilor electrice etc. Dintre acestea, 

un număr de 6 dosare îndeplinesc condițiile impuse de art. 14 alin. (1) din Normele 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. Valoarea sprijinului financiar solicitat de cele 6 unități 

de cult însumează 602.043,61 lei. 

 

Având în vedere: 

- adresa Mitropoliei Oltenia nr. 1124 din 10.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10721 din 

13.08.2020, prin care ne adresează rugămintea de a analiza posibilitatea majorării sumei prevăzute în bugetul 

județului Gorj pe anul 2020, cu suma de 300.000,00 lei; 

- 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”. Valoarea totală a proiectului este de 6.197.326,08 lei, din care contribuția 

beneficiarului este de 123.946,52 lei; 

- Contractul de finanțare nr. C0760PM00031742000259/2018, semnat între Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, în calitate de autoritate contractantă pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și 

Parohia Polovragi, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Resaturarea și punerea în valoare biserica de 

lemn Sf. Nicolae, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj”. Valoarea totală a proiectului este de 

198.355 Euro, din care contribuția beneficiarului este de 39.671 Euro; 

 



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

capacității administrative și achiziții publice nr. 10766 din 14.08.2020, prin care s-a propus analizarea 

posibilității 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; 

 

și luând în considerare:  

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

județului Gorj pe anul 2020, prin care a fost majorată suma prevăzută inițial în bugetul județului Gorj, la 

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

150.000,00 lei, Consiliul Județean Gorj; 

- adresa Mitropoliei Olteniei nr. 1182 din 27.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 11217 din 

27.08.2020,  

 

prin prezentul proiect de hotărâre se propune repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în 

bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020. 

 

Potrivit art. 15, alin. 1, lit. i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

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

recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, 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 Județean Gorj, până cel mai târziu 

la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va 

face în cel mult 180 de zile de la primirea sprijinului financiar. 

 

Având în vedere cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, 

drept pentru care propune aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin–Mihai Popescu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

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

în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020 

 

 

 

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!”.   

 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Ordonanţa nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și 

completările ulterioare, ”de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare 

pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori 

repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru 

construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de 

învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor 

având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de 

asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea”. 

 

Totodată, potrivit art. 14, alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, „sprijinul financiar alocat de la bugetele locale, se acordă pe baza următoarelor documente:    

a) cerere-tip;    

b) 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;    

c) copie 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; 

d) 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;   

e) 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;    

f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul 

aferent;    

g) 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;    

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la 

Secretariatul de Stat pentru Culte;    

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;    

j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat 

codul IBAN al unităţii de cult solicitante;    

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

l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru 

realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;    

m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de 

învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;    

n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită 

sprijin financiar”. 

 

 



 

 

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 procesele verbale de analiză efectuate de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr. 767 din 27.07.2020, ce modifică Dispoziția nr. 277 din 07.06.2018. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea repartizării, pe unități de cult, a sumei prevăzută cu această 

destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020, conform Anexei, parte integrantă la prezenta 

hotărâre.  

 

Față de cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea condițiilor legale de 

fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

              
Direcția managementul proiectelor și 

relații externe 

 

Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și 

programe naționale 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții 

publice 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 


