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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor  

din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2022 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27403/2022 - E din 20.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - solicitarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor cu nr. 3385 din 20.10.2022; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 27443/2022 – U din 20.10.2022  al Direcției Buget 
Finanţe, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 

- Avizul nr. 28060/2022 - M din 27.10.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Avizul nr. 27982/2022 - Y din 27.10.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 28017/2022 - M din 27.10.2022 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor 
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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomița, pe anul 2022, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

Art.1(1) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase 
din județul Ialomița, Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului” Pupezeni - Alexeni, reprezentând 
contribuție la realizarea unor lucrări de reparații biserică interior și exterior. 

 
(2) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei ”Sfântul Ierarh Nicolae” Perieți, reprezentând contribuție la realizarea 
unor lucrări de construire capelă mortuară cu anexe. 

 
(3) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei ”Sfântul Ierarh Nicolae” Axintele, reprezentând contribuție la 
realizarea unor lucrări de reparații biserică. 

 
(4) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" Ulești, reprezentând contribuție la 
realizarea unor lucrări de construire capelă mortuară. 

 
(5) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" Gârbovi 2- Satul Nou, reprezentând 
contribuție la realizarea unor lucrări de reparații curente biserică. 

 
(6) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul" Slobozia, reprezentând contribuție la 
realizarea  unor lucrări  de reparații interioare și exterioare la biserica parohială. 

 
(7) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei "Sfântul Ierarh Nicolae" Grivița, reprezentând contribuție la lucrări de 
construire Centru Multifuncțional Sf. Nicolae – Cameră  Rugăciune (Capelă). 

 
 (8) Se aprobă repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susținerea cultelor religioase din 

județul Ialomița, Parohiei "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" Dridu - Movila, reprezentând 
contribuție la realizarea unor lucrări de reparații curente biserică. 

 
Art.2 Unitățile de cult prevăzute la art. 1 au obligaţia depunerii documentelor 

justificative pentru sprijinul financiar acordat, în cel mult 180 de zile de la data primirii sumelor. 
 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Buget Finanţe, 

Direcția Investiții și Servicii Publice și Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicarea fiind asigurată 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
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Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Direcţiei Buget Finanţe, Direcția Investiții și Servicii Publice și Direcția Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor, unităţilor de cult prevăzute la art. 1 şi, spre ştiinţă Secretariatului de Stat pentru 
Culte, Instituției Prefectului-Județul Ialomița,  urmând a fi publicată  și pe site-ul Consiliului 
Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului .  

 

         
          PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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