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PROIECTDEHOTĂRÂRENR,__
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea
suplimentării numărului deposturipentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la

niveluljudețului Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. A53207)4 fâ 047.2021 al Președintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,
Examinând:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 21.02.2020 privind aprobarea
suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul
județului Ialoraiţa;

- adresa nr. 1056 din 08.04.2021 a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor — Sectorul
Administrativ — Bisericesc;

- Raportul de specialitate nr, 90/34 -43 4.28% 2021 al Direcţiei Buget Finanţe;
„2021 al Comisiei economico-financiare şi- Avizul nr.

agricultură;
- Avizul nr. „2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte,

tineret, colaborarea cusocietateacivilă şi relaţii externe;

În conformitate cu:
„= prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi £), alin. (5) lit. q) şi alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean

Ialomiţa, aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 46 din 30.03.2021;
- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentruunităţile de cult aparținând cultelor religioase

recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin din Hotărârea
Guvernului nr. 1470/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 alin. (1) lit. i, alin. (3) lit. £), alin. (5) şi alin. (7),art. 50, şi anexa nr. 9 la

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, | Art. 1 al! Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea

suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajatîn unităţile de cultla nivelul
judeţului Jalomiţa, se completează cu două noi alineate (3) şi (4) după cum urmează:
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Art. 1 (3) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat
în unităţile de cult la nivelul judeţului Ialomiţa care aparţin Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, cu un

număr de 7 posturi.

(4) În condiţiile alin. (3) se alocă un post de personal neclerical următoarelor Parohii:
- Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Fundata, Protopopiatul Slobozia;

- Parohia „Sf. Gheorghe” -- Ograda, Protopopiatul Siobozia;

- Parohia „Sfinții Arhangheli” — Munteni Buzău Î, Protopopiatul Slobozia,

- Parohia „Adormirea Maicii Domnului»— Bora (Slobozia), Protopopiatul Slobozia;

- Parohia „Adormirea Maicii Domnului” — Răsimnicea, Protopopiatul Urziceni;

-Parobia „Înălțarea Domnului” — Mihail Kogălniceanu, Protopopiatul Feteşti;
- Parohia „Sfinţii Voievozi” — Țăndărei, Protopopiatul Feteşti;

Art. II Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa prin Direcţia Buget Finanţe, asigură
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

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

Art. IV Prin prija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va

comunica, spre ducere la îndeplinire Direcţiei Buget Finanţe şi Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, şi

spre ştiinţă Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, secţiunea „Monitorul Oficial a! Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

/ Avizul,

Secretarul General al Judeţului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
BSM
2 ex,

Consitiulstr
TI

NN

„_CodFP-07-06, Ed. 2 vers.0



Mapiiite DE (2150 Ercheratiar  
RIA SIMTEX   
 

GEATIFIED MANAGEMENT 3/87Eri
tăia SE

 

  
web: www,cicnat,ra

 

 

Tel,: 0242 230200 , , ia
Fax: 0243 230230 Slobozia - Piața Revoluţiei Nr. 1 a-mail: cjiecicnet.ra

f.

PREȘEDINTE Nr. APS4/41, A 12 0 9 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/21.02.2020

privind aprobarea suplimentării numărului de posturipentru personalul neclerical angajat în unitățile de
cult la niveluljudețului Ialomita

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea suplimentării numărului deposturi
pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Ialomiţa.

Conform art. 2 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
modificările și completările ulterioare „Prin personal neclerical care beneficiază de sprijin sub formă de
contribuţii de la bugetul de stat și de la bugetele locale se înțelege personalul auxiliar al cultuluireligios care
desfășoară activităţi conexe actului cultic în vederea îndeplinirii acestuia. ”

Alineatul (4) al articolului 2 din actul normativ mai sus indicat prevede că “ Aprobareasuplimentării
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase
recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură de la bugetele locale, se face de către
autoritățile administraţiei publicelocale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se
comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.” Totodată alin. (6), prevedere faptul că Auforităților
administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical
angajat în unitățile ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, [incând seama de numărul de adepți
aifiecărui cult religios, sprijinulfinanciar urmând a se asigura din veniturile proprii alebugetelor locale”.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/2 1.02.2020 au fost aprobate un număr de 13 posturi
neclericale. Prin adresa nr. 1056 din 08.04.2021 Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor — Sectorul Administrativ —
Bisericesc a solicitat alocarea câte unul post de personal neclerical Parobhiitor Fundata (comuna Perieți) ,
Ograda, Munteni Buzău 1, Bora (Municipiul Slobozia), Răsimnicea (comuna Răduleşti), Mihail Kogălniceanu.
și Țăndărei pentruîntreținerea lăcașurilor de cult și asigurarea altorservicii necesare, ajungând la un total de 20
de posturi neclericale.

Anexa nr. 9 la Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 prevede numărul maxim de posturi
finanțate pentru personalul neclerical angajat în unităţile decult, astfel judeţului Ialomiţa îi revin un număr de
174 de posturi de personal neclerical pentru anul 2021.

Conform art. 5 alin. (1) lit. i) şi alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, în anul 2021 plata
sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile
proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din judeţ se asigură
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.

Potrivit legii bugetului de stat, finanțarea personalului neclerical din taxa pe valoare adăugată se asigură
pentru numărul de posturi aprobat prin lege. Suplimentarea numărului de posturi prin decizia autorităţilorlocale
este condiționată de asigurarea fondurilor necesare în bugetul judeţului.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile art.
173 alin. (1) lit. d), £), alin. (5) lit. q) şi alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr, 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatând că suntîntrunite condițiile de
necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma și conţinutul
prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,

MARIANPAVEL

Redactat,

Consiliul Judetean ialomita Bărăgan Stelică Marius
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de cult la niveluljudețului Ialomiţa

Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului

Ialomita prin care s-au alocat posturi pentru personalul neclerical pentru parohiile : Munteni Buzău II,
Pitişteanu din comuna Balaciu, Biţina, Tovărăşia, Dridu Snagov, Condeeşti, Dridu Movila, Căzăneşti

I, Traian II, ,, Sf. Spinidon” Tăndărei, Gimbăşani, Grindaşi, şi Schitul „, Sf Gheorghe ” Amara,
- Legea privind bugetul de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;

- Adresa nr. 1056 din 08.04.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 8502/2021-

Z. din 08.04.2021 prin care Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor — solicită supimentarea cu 7 posturi de

personal neclerical pentru Parohiile: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Fundata, Parohia „Sf.
Gheorghe” Ograda, Parohia „Sfinţii Arhangheli” Muntenii Buzău ], Parohia „ Adormirea Maicii
Domnului” Bora, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Răsimnicea, Parohia „Înălțarea Domnului”

Mihail Kogălniceanu, Parohia „Sfinții Voievozi” Țăndărei |,

Finanţarea celor 20 posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cultla nivelul
judetului Ialomiţa se va realiza din sumele alocate anual în bugetul de venituri şi cheltuieli al
județului Ialomiţa.

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru judeţul Ialomiţa în anexa nr. 9 la Legea

bugetului de stat pe anul 2021 este de 174 posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de

cult recunoscute pentrujudeţul Ialomiţa.

Director executiv, pr

Mihaela Moroianu V

Consilier,

Aurelia Chivuţa Pletea

—
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PATRIARHIA ROMÂNĂ _

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CALARAȘILOR

SECTORUL ADMINISTRATIV-BISERICESC
920023 Slobozia,str, Episcopiei, nr. 2, Ialomiţa

te]. 0243 231 711; 0751 156 230;tel./fax 0243 231 154; web: www.sf-esc.ro

 

 Temei Nr. 1056 Data: 08 Aprilie 2021

Domniei Sale,

Domnului Marian PAVEL,

Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

Distinse Domnule Preşedinte,

Eparhia Sloboziei şi Călăraşilor cuprinde canonic şase

unităţi administrative, numite protopopiate: Slobozia, Feteşti şi Urziceni în judeţul

Ialomiţa; şi Călărași, OlteniţașiLehliu, aferente judeţului Călărași.

Viaţa bisericească aeparhiei a fost şi este greu încercată,atât în trecut, cât mai ales

în prezentul recent. Cele două judeţe ale ţării se află situate în inima Bărăganului, iar

oamenii locului, prin jertfă și credință în Dumnezeu, sunt legaţi de frumuseţea şi suferinţa

gliei străbune.

identificându-se cu suferința celor primiţi de la Divinitateîn grijă sfântă, Episcopia

Sloboziei şi Călăraşilor slujeşte lui Dumnezeuşi semenilor în Duhul lui Hristos, printr-o

paradigmă în care, prin providenţă divină, cuminţeniatradiţiei ortodoxe se focalizează în

tumultul prezentului contemporan.

Învăţăm din duhul evanghelic, care ne îndeamnă“Tu însă, cândfuci milostenie, să

nu ştie stânga ta ce face dreapta ta“ (Matei 6,3), şi mărturisim cu nădejde în Bunul

Dumnezeu că Eparhia noastră desfăşoară ample programe social — filantropice, proiecte

prin careîn slujirea aproapelui se reflectă chipul hi Hristos.

Episcopia Sloboziei și Călăraşilor, prin intermediul structurilor sociale înființate în

Protopopiatele Slobozia, Urziceni și Fetești, în anul 2020, în judeţul Ialomiţa a desfășurat
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1.061 ACTIVITĂŢI SOCIAL — FILANTROPICE care au venit în sprijinul a 32.16]

intervenţii sociale. Sprijinul material şi financiar acordat beneficiarilor cazuri sociale în

cadrul acestor intervenţii sociale a fost de 4.548.182 lei (din Fondul Filantropia

administrat de protopopiate, sponsorizări şi donaţii, fondurile proprii). De asemenea,

menţionăm au fostoferite 350 consultaţii medicale gratuite, pacienţilor cazuri sociale.

Și încă sunt multe de făcut, mulți credincioși așteaptă ajutorul neprețuit al lui

Dumnezeu.

De aceea,după cummărturisea Sf. Irineu, dacăalături de episcopul eparhiei mereu

stau preoții şi credincioșii, într-o parohie împreună cu slujitorii sfântului altar stau

cântăreţul bisericesc şi îngrijitorul, spre slujirea comunităţii bisericeşti.

În desfăşurarea activităţii social — filantropice şi administrative — gospodărești,

întreaga comunitate participă într-un gând la aceeaşi sluţire, iar cântărețul bisericesc şi

îngrijitorul sunt factori importanți alături de preotul parohiei, care cu timp și fără timp,

împreună desfăşoară o activitate impresionantă pentru cei nevoiaşişi cei aflaţiîn suferință.

În acest sens Vă adresăm, rugămintea de a binevoi să dispuneţi examinarea şi

soluţionarea cererii Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor de alocare a şapte indemnizaţii

neclericale pentru bunul mers al vieţii bisericeşţi din eparhie, după cum urmează:

PROTOPOPIATUL SLOBOZIA:

1. Parohia "Adormirea Maicii Domnului” — Fundata (Misionară — 90 familii), Protopopiatul

Slobozia;

2, Parohia *Sf. Gheorghe” — Ograda(Cata Il-a — 320 familii), Protopopiatul Slobozia;

3. Parohia "Sfinţii Arhangheli” — Munteni Buzău 1 (cat, 1 — 450 familii), Protopopiatul

Slobozia;

4, Parohia "Adormirea Maicii Domnului” — Bora (cat. I — 882 familii), Protopopiatul

Slobozia.

PROTOPOPIATUL URZICENI:

5. Parohia "Adormirea Maicii Domnului” - Răsimnicea (cat. a II-a — 120 familii),

Protopopiatul Urziceni.

PROTOPOPIATUL FETEȘTI:

6. Parohia "Înălțarea Domnului” (cat. 1 — 1050 familii) din Kogălniceanu, Protopopiatul

Feteşti.

7. Parohia "Sfinţii Voievozi” Țăndărei (cat. 1 — 965 familii), Protopopiatul Feteşti.
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Având încredințarea că, prin bunăvoința Domniilor Voastre şi în spiritul

prevederilor legale privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, această

solicitare a Eparhiei Noastre va cunoaşte o soluționare pozitivă, prin includereaei în bugetul

Consiliului Judeţean Ialomiţa a 7 posturi neclericale, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă

binecuvânteze cu darurile sale cele bogate.

Din încredințarea Preasfinţitului „Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi

Călăraşilor. —

Consilier Admjaliv Bistroe SAN Secretar.Ep; hial,
UPhia ind zh n m
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