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H O T Ă R Â R E 
privind completarea Hotărârii nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării  

unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16631/2020 - K din 04.08.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - solicitarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor nr. 2360/04.08.2020; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării 
unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020; 
 - Raportul de specialitate comun nr. 16633/2020 - M din 04.08.2020  al Direcţiei Buget 
Finanţe, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 

- Avizul nr. 16863/2020 - E din 06.08.2020 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Avizul nr. 16689/2020 – M din 05.08.2020 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe,  
- Avizul nr. 16796/2020 - Q din 06.08.2020  al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 

socială și familie, 
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. 15 din 21.02.2020 privind aprobarea 
bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 47 alin. (4) și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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- prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

 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, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.I Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea 
repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020, în sensul că 
după alin. (4) se introduc alineatele (5)- (36) cu următorul conținut: 

 
5) Se aprobă repartizarea sumei de 70.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Dimitrie Basarabov" Fundata reprezentȃnd realizare 

frescă albă/ schelă lemn, picturi murale, tehnică frescă. 

6) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Mare Mucenic Gheorghe" Progresu reprezentȃnd lucrări 

pictură  biserică. 

7) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei " Sfȃntul Cuvios Sava cel Sfințit” Săveni reprezentȃnd continuarea 

lucrărilor la capelă și trapeză. 

8) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Nicolae" Urziceni reprezentând continuare lucrări pictură 

biserică. 

9) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavriil" Jilavele de Jos II reprezentȃnd  

reparații exterioare și continuarea lucrărilor de construcții biserică. 

10) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ierarh Nicolae” Ungureni  reprezentȃnd reparații 

exterioare, termoizolare, pardoseli, tencuieli exterioare, strana si catapeteasmă. 

11) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Stroiești reprezentȃnd 

modificare acoperiș și reabilitare termică a bisericii. 

12) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnul” Borănești reprezentȃnd lucrări de 

înlăturare a igrasiei din pereții bisericii. 

13) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Valea Măcrișului reprezentând 

înlocuire uși și ferestre din lemn triplustratificat. 

14) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Grecii de Jos reprezentând 

înlocuire ferestre biserică. 

15) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei ”Sfântul Ierarh Nicolae” Maia reprezentând lucrări modernizare 

pridvor intrare biserică. 
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16) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ierarh Nicolae și Sfȃntul Nectarie” Condeești 

reprezentȃnd refaceri tencuieli interioare biserică. 

17) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Înălțarea Domnului” Gimbășani reprezentând continuarea 

lucrărilor la acoperisul bisericii. 

18) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului” Reviga reprezentȃnd lucrări pictură  

biserică. 

19) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfinții Martiri Brȃncoveni" Slobozia Nouă reprezentȃnd finalizare 

lucrări construcție  biserică. 

20) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Vasile cel Mare" Valea Ciorii reprezentȃnd construire 

trapeză și capelă. 

21) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Protopopiatului Urziceni "Sfinții Martiri Brȃncoveni" reprezentȃnd 

schimbare tȃmplărie geamuri și uși. 

22) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Evanghelist Matei” Slobozia reprezentȃnd lucrări înlocuire 

acoperiș biserică. 

23) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Mare Mucenic Gheorghe” Movilița Nouă reprezentȃnd 

lucrări consolidare și punere în siguranță biserică. 

24) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Mare Mucenic  Gheorghe" Slobozia reprezentȃnd lucrări 

înlocuire tȃmplărie  biserică. 

25) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului” Bărcănești reprezentȃnd schimbare 

învelitoare biserică. 

26) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ierarh Nicolae" Ciochina reprezentȃnd lucrări construire 

capelă mortuară. 

27) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" Gȃrbovi reprezentȃnd confecții 

metalice la clopotniță. 

28) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃnta Treime" Adâncata reprezentȃnd reparații acoperiș, 

schimbare pazie,recondiționare exterior, schimbare tȃmplărie, pavaj exterior. 

29) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Mare Mucenic Dimitrie" Gȃrbovi  2 Satul Nou 

reprezentȃnd refacere învelitoare fațadă și soclu biserică. 
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30) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfinții Împărați Constantin și Elena" Urziceni reprezentȃnd 

înlocuire învelitoare acoperiș. 

31) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ierarh Nicolae" Chiroiu reprezentȃnd lucrări termosistem 

cu vată bazaltică. 

32) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ierarh Nicolae" Grindași reprezentȃnd schimbare uși și 

ferestre din lemn triplustratificat. 

33) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃnta Cuvioasa Parascheva" Rași reprezentȃnd construire capela 

mortuară. 

34) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Mare Mucenic Dimitrie" Movilița Veche reprezentȃnd 

contribuție la aplicare vată bazaltică la exterior și placare cu granit în pridvorul bisericii. 

35) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei ”Sfântul  Mare Mucenic Dimitrie ” Dridu-Movila reprezentând 

lucrări tamplărie exterioară biserică. 

36) Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 lei pentru susţinerea cultelor religioase din 

judeţul Ialomiţa, Parohiei "Sfȃntul Ioan Botezătorul” Ion Roată reprezentând lucrări capelă 

și trapeză. 

 
Art.II Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Buget Finanţe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicarea fiind 
asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art.IV Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor, unităţilor de cult prevăzute la art. 1 şi, spre ştiinţă Secretariatului de Stat pentru Culte, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                         
 

                                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                      Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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