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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul  
neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 

 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.8237/2019-F din 16.04.2019 a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, 

 Examinând: 

 -  adresele nr.933 din 13.03.2019 şi 1115 din 02.04.2019 ale Episcopiei Sloboziei 

şi Călărașilor – Sectorul Administrativ – Bisericesc ; 

          -   Raportul nr.8330/2019-B din 16.04.2019 al  Direcției Buget Finanțe; 

          - Raportul nr. 8885/2019 – P din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 8777/2019 – N din 22.04.2019 al Comisiei pentru  învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 14b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi alin. (6) din Ordonanța Guvernului 

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

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 - prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 7 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, aprobate prin din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 5 alin. (1) lit. h), alin. (3) lit. e) și alin. (7), art. 67 alin. (4), art. 

68 și anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019  

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1 (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița care aparțin 

Episcopiei și Călărașilor, cu un număr de 7 posturi.  
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(2) În condițiile alin. (1) se alocă Parohiilor Munteni Buzău II, Pitişteanu din 

comuna Balaciu, Biţina, Tovărăşia, Dridu Snagov, Condeeşti, Dridu Movila câte un 
post de personal neclerical. 

 

 Art.2 Se aprobă alocarea, anual, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului 
Ialomița, a sumelor necesare salarizării personalului neclerical din unitățile de cult din 

județul Ialomița, recunoscute prin Legea Cultelor.  

 

 Art.3 Președintele Consiliului Județean Ialomița prin Direcția Buget Finanțe, 

asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

comunicării. 
 

  Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcției Coordonare 

Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și Episcopiei Sloboziei și 
Călărașilor, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 

 

 
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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