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PROIECT DE HOTARARE NR 
privind aprobarea repartizdrii unor sume pentru susfinerea cultelor din judetul Ialomita, 

pe anul 2021 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16%20/£02) ~& f 0%. 0%2021 al Presedintelui Consiliului 

Judetean lalomita, 
Examindnd: 
- solicitarea Episcopiei Sloboziei si Cdldrasilor cu nr, 1997 dip 06.07.2021; 
- Raportul de specialitate comun nr. fo3# OF04-2021 al Directiei Buget 

Finanje, Directiei Investifii si Servicii Publice si Directiel Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

   

  

- Avizul nr. 2021 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 
obligafii si incompatibilitati; 

- Avizul nr. .2021 al Comisiei economico-financiare si agriculturd; 
- Avizul nr. 2021 al Comisiei pentru tavd{dmant, culturd, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civild si relafii externe, 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) si alin. (6) lit. a) din Ordonanja de Urgenjd a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 
- prevederile Legti nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completarile 

ulterioare; 
- prevederile Ordonanfei Guvernului nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

Jinanciar pentru unitdtile de cult apartindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicatd, 
cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Hotardrii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitdtile de cult apartindnd cultelor religioase recunoscute din Romania, 
republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu 
modificdrile si completarile ulterioare; 

- prevederile Hotdrarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea 
bugetului general al judetului lalomifa, pe anul 2021, cu modificdrile si completirile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021; 
In temetul art. 196 alin. (L) lit. a) din Ordonanta de Urgen{d a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 
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HOTARASTE 

Art. I(l) Se aproba repartizarea sumei de 650.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din 
judejul lalomita, Mandastirii "Sfantul lerarh Nicolae” Hagieni, reprezentand lucrdri de constructii si 
instalatii clopotnifd. 

(2) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeful 
lalomifa, Parohiei ’Sfanta Treime” Fetesti contribufie la realizarea unor luerdri de picturdi la bisericd.. 

(3) Se aproba repartizarea sumei de 65.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeful 
lalomija, Parohiei "Sfantul lerarh Spiridon” Tanddrei, reprezenténd reparatii curente ziduri afectate 
st tencuire decorativd, trotuare piatrd de radu, soclu gard, pazie din lemn, reparatii jgheaburi si 
burlane bisericd. 

(4) Se aprobd repartizarea sumet de 100.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
lalomija, Parohiei "Sfinjii Arhangheli Mihail si Gavriil" Fetesti Gard, reprezentind restaurarea 
acoperisului bisericii, 

(5) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
lalomifa, Parohiei "Sfantul Cuvios Sava cel Sfinfit" Sdveni, reprezentdnd construire capeld trapezd; 

(6) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
lalomita, Parohiei "Sfantul Ierarh Nicolae" Amara, reprezenténd consolidarea in vederea punerii in 
sigurangd si reamenajare completa a bisericii parohiale.. 

(7) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeful 
lalomija, Parohiei "Sfdntul Ierarh Nicolae" Ciochina, veprezentind luerdri de construire capeld 
mortuard, 

(8) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
lalomifa, Parohiei "Sfantul Apostel Andrei" Andrdgesti, reprezentand realizarea unor lucrdri de picturd 
la bisericd. 

(9) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeful 
Jalomija, Parohiei "Sfantul Proroc Iie” Slobozia, reprezenténd continuarea lucrdrilor de picturd la 
bisericd.. 

(10) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susfinerea cultelor religioase din judetul 
lalomija, Parohiei "Sfantul Niceta de Remesiana” Traian, reprezentdnd reparatii curente exterioare la 
biserica parohiaid. 

(1) Se aproba repartizarea sumei de 100.000 lei pentru susfinerea cultelor religioase din 
judeful lalomifa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului” Gheorghe Lazdr, reprezentdnd continuarea 
lucrdrilor de construire a Centrului Socio-Cultural Sfantul Apostol si Intdiul Arhidiacon Stefan. 

(12) Se aproba repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
Talomija, Parohiei "Sfdntul Mare Mucenic Dimitrie” Dridu Movila, reprezentdnd lucrdri la acoperisul 
bisericii. 

(13) Se aprobd repartizarea sumei de 35,000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
lalomita, Parohiei "Sfantul lerarh Nicolae” Chiroiu, reprezentind lucrdri de construcfii si invelitoare 
clopotnifa. 
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(14) Se aprobéa repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judepul 
lalomija, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului” Bdrcdnesti, reprezentdnd lucrdri de subzidire a 
bisericii si refacere tencuiald extericard,; 

(13) Se aproba repartizarea sumei de 50,000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeful 
Ialomija, Parohiei "Sfanta Treime” Urziceni, reprezentand lucréri de pardoseli exterioare din granit cu 
plinte, trepte si contratrepte, pardoseli din beton amprentat B 100 de 10 cm grosime si armaturd din 
Dlasdé sudatd tip STNB D=5 MM. 

(16) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
Ialomifa, Parohiei "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” Frumusica, reprezentand instalatii termice, 
élecirice si paratrdsnet. 

Art2 Unitatile de cult prevdzute la art. 1 au obligatia depunerii documentelor justificative 
pentru sprijinul financiar acordat in cel mult 180 de zile de la data primiri acestuia. 

Art.3 Prevederile prezentei hotdérdri vor fi duse la indeplinire de Directia Buget Finante din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita, punerea in aplicarea fiind asigurata 
de presedintele Consiliului Judetean Ialomita. 

Art4 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinté 
publica. 

Ait.5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdrdre va fi comunicatd 
Directiei Buget Finanje din cadrul Consiliului Judetean lalomita, Episcopiei Sleboziei si Caldragilor, 
unitatilor de cult prevdzute la art. I si, spre stiinté Secretariatului de Stat pentru Culte, urmand a fi 
publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 

Secretarul General al Judetului lalontita 
Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume pentru sustinerea 

cultelor din judetul Ialomita, pe anu! 2021 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
aprobarea repartizarii unor sume pentru sustinerea cultelor din judetul Ialomita, pe anul 2021. 

Legalitatea proiectului de hotarare se fundamenteaza pe dispozitiile art.3 alin.(3) din 
Ordonanta Guvernului nor. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Roménia, republicat’, cu 
modificarile si completarile uiterioare, conform cdrora ,, De la bugetele locale se pot aloca 
fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea 
unitafilor de cult fard venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea 
lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartindnd cultelor si care 
fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor 
cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau 
ale centrelor de cult, a sediilor unitdtilor de fnvatdmant teologic proprietate a cultelor 
recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea clddirilor avdnd destinatia de 
agezcminte de asistenta sociald si medicald ale unitatilor de cult, precum si pentru activitdfile 
de asistenta sociald si medicald sustinute de acestea.” 

Episcopia Sloboziei si Calarasilor a transmis lista proiectelor pastoral — misionare 
prioritare in vederea acordarii unui sprijin financiar pentru lucrari de constructii si instalatii 
clopotnifa/clopote, realizare picturi, consolidare si reamenajare bisericd pastoralA pentru un 
numar de 16 unitati de cult, conform detalierii din raportul directiei de specialitate. 

Cele 16 unitati de cult au depus la Consiliul Judetean Ialomita cereri pentru acordarea 
sprijinului financiar, insofite de dosarul cu documentele prevazute la art. 14 alin. (1) din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotdraérea Guvernului nr. 1.470/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Constatand ca sunt indeplinite condifiile de necesitate si oportunitate propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotararii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Consitiuyt Ji | Udetag ; ; An lalomita Redactat 

A nn Bardgan Stelicd Marius
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Directia Buget Finante 

RAPORT 
privind repartizarea unor sume pentru sustinerea cultelor din judetul Ialomita, 

pentru anul 2021 

Episcopia Sloboziei si Calarasilor solicité Consiliului Judetean Ialomita repartizarea unor sume 

pentru sustinerea cultelor religioase din judetul [alomita prin adresa nr. 1997/06.07.2021. 

Prin proiectul de hotirare supus spre analiz4 si aprobare de ordonatorul principal de credite se 

propune repartizarea pe unit&ti de cult, in baza documentatiilor depuse si analizate conform prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 

cult apartindnd cultelor religioase recunoscute din Roménia si ale Hotrarii de Guvern nr. 1470/2002 

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit&tile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania, dupé cum urmeazii: 

“o Manastirea "Sfantul lerarh Nicolae" Hagieni 650.000 lei reprezentand lucrari constructii si instalatii 
clopotnita; 

o Parohia ’Sfanta Treime” Fetesti 50.000 lei reprezentand pictura bisericd; 

o Parohia "Sfantul lerarh Spiridon" Tandarei 65.000 lei reprezent4nd reparatii curente ziduri afectate si 

tencuire decorativa, trotuare piatri de rau, soclu gard, pazie din lemn, reparatii jgheaburi si burlane 

biserica; 

Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" Fetesti Gara I 100,000 lei reprezentand restaurare 
acoperis biserica; 

Parohia *Sfantul Cuvios Sava cel Sfinfit” Saveni 50.000 lei reprezentand construire capela trapezi; 
Parohia "Sfantul lerarh Nicolae" Amara 50.000 lei reprezenténd consolidare in vederea punerii in 
siguranté si reamenajare completa a bisericii parohiale; 

Parohia "Sfantul Ierarh Nicolae" Ciochina 50,000 lei reprezenténd lucrari construire capelé mortuara; 

Parohia "Sfantul Apostol Andrei" Andrasesti 50.000 lei reprezentand pictur’ bisericd; 

Parohia "Sfantul Proroc Tlie" Slobozia 50.000 lei reprezentand continuare pictura biserica; 
Parohia "Sfantul Niceta de Remesiana” Traian 50.000 lei reprezentdnd reparatii curente exterioare 
la bisericad parohiala; 

o Parohia ”“Adormirea Maicii Domnului” Gheorghe Lazar 100.000 lei reprezenténd continuarea 
lucrarilor de construire a Centrului Socio-Cultural Sfantul Apostol gi intaiul Arhidiacon Stefan; 

© Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Dridu Movila 50.000 lei reprezentand lucrari la acoperisul 
bisericti; 

@ Parohia "Sfantul lerarh Nicolae" Chiroiu 35.000 lei reprezenténd lucrri de constructii si invelitoare 

clopotnita; 
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o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" B&rc&nesti 50.000 lei reprezentnd subzidire bisericd si 

refacere tencuiala exterioara; 

o Parohia *Sfanta Treime” Urziceni 50.000 lei reprezentdnd lucrari pardoseli exterioare din granit cu 
plinte, trepte si contratrepte, pardoseli din beton amprentat B 100 de i0 cm grosime gi armitura din 
plasa sudaté tip STNB D=5 MM 

o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Frumusica 50.000 lei reprezenténd instalatii termice, 
electrice si paratrasnet. 

Unitatile de cult invocate au obligatia justificdrii sumelor repartizate pané cel tarziu la data de 
31 decembrie 2021, conform prevederilor legale tn materie. 

Director executiv, Sef serviciu, Director executiv, 

\ Cristian Vlad Diana Valentina Brasoveanu Mihaela Moroianu 

Consilier, 

Aurelia Chivuta Pletea
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Damniei Sale, 

Domnului Marian PAVEL 

Presedintele Consiliului Judetean IALOMITA 

Distinse Domnule Presedinte, 

Avand in vedere initierea de catre institutia pe care cu onoare o 

reprezentati, a unui program pentru identificarea nevoilor reale ale unitatilor de 
cult din judeful Ialomita si pentru ducerea acestora Ia fndeplinire, va transmitem 
lista proiectelor pastoral-misionare prioritare ale Eparhiei noastre pentru 
acordarea unui sprijin financiar tn anul 2021: 

Manastirea "Sfintul lerarh Nicolae" Hagieni 650.000 lei reprezentdnd 

lucrari constructii si instalatii clopotnita; 

Parohia "Sfanta Treime ” Fetesti 50.000 lei reprezentand pictura biserica ; 

Parohia "Sfantul lerarh Spiridon" Tandarei 65.000 lei reprezentand reparatii 

curente ziduri afectate si tencuire decorativa, trotuare piatra de rau, soclu 

gard, pazie din lem, reparatii jzheaburi si burlane bisericd: 

Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" Fetesti Gari J 100.000 lei 

reprezentand restaurare acoperis biserica; 

Parohia “Sfantul Cuvios Sava cel Sfintit” Saveni 50.000 lei reprezentand 

construire capela trapeza; 

Parohia "Sfantul JIerarh Nicolae" Amara 50.000 lei reprezentand 

consolidare in vederea punerii fn siguranté si reamenajare completa a 

bisericii parohiale;



- Parohia "Sfantul Ierarh Nicolae" Ciochina 50.000 lei reprezentdnd lucrari 

construire capela mortuarda; 

- Parohia “Sfantul Apostol Andrei" Andrasesti 50.000 lei reprezentand 

pictura biserica; 

- Parohia “Sfantul Proroc Ilie" Slobozia 50.000 lei reprezentand continuare 

lucrari picturd biserica; 

- Parohia "Sfantul Niceta de Remesiana” Traian 50.000 lei reprezentand 

reparatii curente exterioare biserica parohiala; 

- Parohia "Adormirea Maicii Domnului” Gheorghe Lazir 100.000 lei 

reprezentand continuarea lucrarilor de construire a Centrului Socio- 

Cultural Sfantul Apostol si {ntdiul Arhidiacon Stefan ; 

- Parohia “Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Dridu Movila 50.000 lei 

reprezentand lucrari la acoperisul bisericii; 

- Parohia "Sfantul Jerarh Nicolae” Chiroiu 35.000 lei reprezentand lucrari de 

constructii $i invelitoare clopotnita; 

- Parohia "Adormirea Maicii Domnului “Barcanesti 50.000 lei reprezentand 

subzidire biserica si refacere tencuiala exterioard; 

~ Parohia "Sfainta Treime” Urziceni 50.000 lei reprezentand pardoseli 

exteroare din granit cu plinte, trepte si contratrepte, pardoseli din beton 

amprentat B 100 de 10 cm grosime si armaturd din plasd sudatd tip STNB 

D=5 MM 

- Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Frumusica 50.000 lei 

reprezentand instalatii termice, electrice si paratrasnet. 

fn speranta ca veti ingelege si veti veni in intampinarea nevoilor noastre, Va 
multumim gi va asiguram Domnule Presedinte de deplina noastr4 consideratie. 

Din incredinjarea Preasfintitului VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si 
Calarasilor. 

_ Secretar Fparhial,    Ce onsifier Economic, 

  

   

an _ 

PU Pr. Muntea stian-Stefan PC. Arhid. Nicusor Florinel Obretin


