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PROIECT DE HOTĂRiiRE NR 	  
privind aprobarea repartiză rii unor same pentru susfinerea eultelor din judeful Ialomifa, 

pe anal 2022 

Consiliul Judepan Ialomita, 
Avcind 'in vedere: 
- Referatul de apro bare nr.  4440,37.aa-6-: i zala .2022 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomiţ a, 
Exan2incind: 
- solicitarea Episcopiei Sloboziei si Ceileirasilor cu

u  
r.  33er  din 	t0.  4  0 , 	2022; 

- Raportul de specialit ate comun nr.  Q .I. 443 ..2o,u- Fb./0..  2022 al Directiei Buget 
2 

Finante, Directiei Investitii si Servicii Publice si Directiez Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Cornisiei juridice, de disciplinei, drepturi, 

obligaţ il si incompatibiliteiţ i; 
- Avizul iv'. 	 .2022 al Comisiei economico-financiare si agriculturei; 
- Avizul nr. 	 .2022 cd Comisiei pentru "inveltdmeint, culturei, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civild si relaţ ii externe, 
In conformitate cu.. 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit.]) si aim. (6) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, cu modificeirile Si completdrile 

ulterioare; 
- prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult aparţ incind cultelor religioase recunoscute din Romania, republicatei, 
cu modificeirile si completeirile ulterioare; 

- prevederile Holdrcirii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţ ei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru uniteitile de cult aparţ indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, 
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii ni. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatei, cu 
modificeirile si completeirile ulterioare; 

- prevederile Hotcirdrii Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului general al judetului Ialomiţ a, pe anul 2022, cu modificeirile si completeirile ulterioare; 

- prevederile Legii  nn. 317/2021 .privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modificeirile si 
completdrile ulterioare; 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţ d a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrcitiv, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare, 

HO T Ă R Ă ,$ TE 

Art1(1) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din 
judeţul lalomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" Pupezeni - Alexeni, reprezent ă nd contribuţ ie 
la realizarea unor lucreiri de reparaţ ii bisericei interior 0 exterior. 

(2) Se aprobd repartizareci sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomiţa, Parohiei "Sfeintul Ierarh Nicolae" Perieri, reprezentă nd contribuţ ie la realizarea unor lucrdri 
de construire capeld mortuarei cu anexe. 

(3) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialorniţa, Parohiei "Sfcintul Ierarh Nicolae" Axintele, reprezent ă nd contribuţ ie la realizarea unor 
lucreiri de reparaţ ii biserică . 

(4) Se aprobc7 repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeful 
Ialomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" Ułeti, reprezentă nd contribuţ ie la realizarea unor 
lucreiri de construire capelă  mortuard. 

(5) Se aprobă  repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomiţ a, Parohiei "Sfeintul Mare Mucenic Dimitrie" Gă rbovi 2- Satul Nou, reprezent ă nd contribuţ ie la 
realizarea unor lucreiri de reparaţ ii curente biserică . 

(6) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din juderul 
Ialomiţa, Parohiei "Sfeintul Proroc Ilie Tesviteanul" Slobozia, reprezentă nd contribuţ ie la realizarea 
unor lucră ri de reparaţ ii interioare i exterioare la biserica parohialei. 

(7) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
lalomiţ a, Parohiei "Sfeintul Ierarh Nicolae" Griviţa, reprezentă nd contribuţ ie la lucreiri de construire 
Centru Multificncţ ional Sf Nicolae — Camera Rugeiciune (Capel ă). 

(8) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Talomiţa, Parohiei "Sfă ritul Mare Mucenic Dimitrie" Dridu Movila, reprezent ă nd contribuţ ie Ia 
realizarea unor lucrdri de reparaţ ii curente bisericd. 

Art2 Uniteiţ ile de cult preveizute la art. I au obligctţ ia depunerii documentelor justificative 
pentru sprijinul financiar acordat, în cel mult 180 de zile de la data primirii sumelor. 

Art3 Prevederile prezentei hotdră ri vor  Ji duse la indeplinire de Direcţ ia Buget Finanţ e, 
Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Publice i Direcţ ia Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, purierea in aplicarea fiind asiguratd de 
presedintele Consiliului Judeţ ecin Ialomiţ a. 
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Art.4 Prezenta hoteirdre devine obligatorie ş i  produce efecte de la data aducerii la cunoş tintd 
publicd. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomiţa, prezenkt hotardre va fi comunicatei 
Direcfiei Buget Finante, Directia Investitii şl Servicii Publice ş i Directia Amenajarea Teritoriului 
Urbanism din cadrul Consiliului Judetecaz lalomita, Episcopiei Sloboziei ş i Calciraş ilor, unitaţ ilor de 
cult preveizute la art. 1 ş i, spre ş tiintei Secretariatului de Stat pentru Culte, Institutiei Prefectului-Judetul 
Ialomita, urmcind a fi publicata i pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judetului 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Jude ţ ului lalomiţ a 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptata la Slobozia 	 LC. 
Ast6zi 	.2022 	 2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hotă rare privind aprobarea repartizArii unor sume pentru sustinerea 

eultelor din judetul Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Jude ţ can Ialomi ţ a se propune 
aprobarea repartiz ă rii unor sume pentm sus ţ inerea cultelor din jude ţul Ialomi ţ a, pe anul 2022. 

Legalitatea proiectului de hot ă rare se fundamenteaz ă  pe dispozi ţ iile art.3 alin.(3) din 
Ordonan ţ a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unit ăţ ile de cult apar ţ inand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicat ă , cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, conform c ă rora „ De la bugetele locale se pot aloca 
fonduri pen tru completarea fondurilor proprii necesare pen tru fntretinerea ş i func ţ ionarea 
unitatilor de cult Ord venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea on repararea 
lă casurilor de cult si pen tru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care 
fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amen ajarea i fntrefinerea muzeelor 
cultural-religioase, pentru construirea ş i repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau 
ale centrelor de cult, a sediiior unitdtilor de invdtdmdnt teo logic proprietate a cultelor 
recunoscute, pentru construirea, amenajarea i repararea ciddirilor avă nd destinaţ ia de 
aseză minte de asistenta sociaid 0 medicaid ale unităţ ilor de cult, precum ş ipentru activită tile 
de asistenta sociald medicaid sustinute de acestea." 

Episeopia Sloboziei  i Că lă raş ilor a transmis lista proiectelor pastoral — misionare 
prioritare In vederea acord ă rii unui sprijin financiar pentru lucr ă ti de construire la cloud capele 
mortuare, un Centru Multifunc ţ ional/Camera Rug ă ciune (Capel ă ) ş i lucră ri de repara ţ ii la cinci 
biserici, interior ş i exterior pentru un num ă r de 8 unit ăţ i de cult, conform detalierii din raportul 
direc ţ iilor de specialitate. 

Cole 8 unit ăţ i de cult au depus la Consiliul Judeţ ean Talomi ţ a cereri pentru acordarea 
sprijinului financiar, inso ţ ite de dosaru1 cu documentele prev ă zute la art. 14 aim. (1) din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţ ei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit ăţ ile de cult apar ţ inând cultelor 
religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hot ă rarea Guvemului nr. 1.470/2002, 
republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Constatand c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate i oportunitate propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Redactat 
Ion Liliana 
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RAPORT 
privind repartizarea unor sume pentru sus ţ inerea cultelor din judeţ ui Ialomiţ a, 

pentru anul 2022 

Episcopia Sloboziei  i Că lă ra ş ilor solicită  Consiliului Judetean Ialomita repartizarea unor sume 
pentru sustinerea cultelor religioase din judetul lalomita prin adresa nr3385720.10.2022. 

Prin proiectul de hotă rare supus spre analiz ă  ş i aprobare de ordonatorul principal de credite se 
propune repartizarea pe unit ă ti de cult, In baza documentatiilor depuse ş i analizate conform prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit ă tile de cult 
apartindnd cultelor religioase reeunoscute din Romania ş i ale Hotă rarii de Guvern nr. 1470/2002 privind 
aprobarea normelor metodologice pentra aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit ă tile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, dup ă  cum urmeaz ă : 

o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Pupezeni-Alexeni 50.000 lei reprezentand lucr ă ri de reparatii 
biseric ă  -interior si exterior ; 

o Parohia "Sfantul Ierarh Nicolae" Perieti 50.000 lei reprezentand construire capel ă  mortuar ă  cu anexe 
(capel ă  mortuar ă ); 

o Paroltia "Sfantul Ierarh Nicolae" Axintele 50.000 lei reprezentand lucr ă ri reparatii biseric ă ; 
o Parohia "Adormirea Maicii Domnului " Ule ş ti 50.000 lei reprezentand lucr ă ri de construire capel ă  

mortuară ; 
o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Garbovi 2-Satul Nou, 50.000 lei reprezentand reparatii 

curente biseric ă ; 
o Parohia "Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul " Slobozia 50,000 lei reprezentand reparatii interioare ş i 

exterioare la biserica parohial ă ; 
o Parohia "Srantul Ierarh Nicolae" Grivita 50.000 lei reprezentand luer ă ri Construire Centru 

Multifunctional Sf, Nicolae Grivita -Camera. Rug ă ciune (Capel ă ); 
o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" Dridu-Movila 50.000 lei reprezentand reparafi eurente 

biseric ă . 
Unită tile de cult invocate au obligatia justific ă rii sumelor repartizate in eel tnult 180 de zile de la data 

primirii acestuia. 
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Nr: 3385 Data: 20.10.2022 

Domniei Sale, 

Domnului Marian PAVEL 

Pre ş edintele CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

Distinse Domnule Pre§edinte, 

Având in vedere initierea de Care institutia pe care cu onoare o 

reprezentap, a unui program pentru identjficarea nevoilor reale ale unit ă tilor de 

cult din judetul Ialomita si pentru ducerea acestora la indeplinire, v ă  transmitem 

lista proiectelor pastoral-misionare prioritare ale Eparhiei noastre pentru 

acordarea unui sprjjin financjar în anul 2022, dupg cum urmeazg: 

Parohia "Adorrnirea Maicii Domnului" Pupezeni -Alexeni 50.000 lei 

reprezentdnd lucrgri de reparatH biseric ă  interior si exterior; 

Parohia "Sfăintul Ierarh Nicolae " Periep 50.000 lei reprezentAnd lucr ă ri de 

construire capelg mortuarg ş i anexe-capel ă  mortuarg ; 

Parohia "Sfântul lerarh Nicola& Axintele 50.000 lei reprezentand lucr ă ri 

de repara ţ ii biseric ă ; 



Parohia "Adormirea Maicii Domriu1ui U1eti 50.000 lei reprezentand 

lucr ă ri de construire capel ă  mortuard; 

Parohia "SfAntul Mare Mucenic Dimitrie" Garbovi II 50.000 lei 

reprezentAnd repara ţ ii curente bisericd; 

Parohia "SfantuHlie" Slobozia 50.000 lei reprezentând lucr ă ri de reparatii 

interioare ş i exterioare  hi  biserica parohial ă ; 

Parohia "Sfântul Ierarh Nicolae" Grivita 50.000 lei reprezent5nd lucrdri de 

construire Centru Multufunc ţ ional „Sf Nicolae" Grivi ţ a - camer ă  rugă ciune 

(Cap era); 

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

reprezentand repara ţ ii curente biseric ă ; 

În speran ţ a c ă  yeti inţ elege ş i yeti veni in intă mpinarea nevoilor noastre, V ă  
mul ţ umim ş i vă  asigur ă m Domnule Pre ş edinte de deplina noastr ă  considera ţ ie. 

Din incredin ţarea Preasfin ţ itului VINCENTIU, 	Episcopul Sloboziei 

C ă lă ra ş ilon 

Cons& conomic, 	 ' \ 

PC PI: Munteanu Cristian-Stefan 	 C.:1Arhid. Nicu,sor 

Sec etar E Nat 

orlife  i  fretin 
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