
0 M N A 
(X70gLIOL, JULETEA11 1.14_ hink 

R1 4 8 SIMTEX 

CONS [JUL JUDETEAN IALOMITA CERT3EIED NM:ENEMY SYSTEM 

ISO 001 

01•11.0.01•■•■•■• 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia Piata Revoluttei Mr. 1 web: www,cicnetro 

e-mail: cliecicnetro 

PROJECT DE HOTĂ RARE NR 	  
privind aprobarea repartizcirii unor sume pentru sustinerea cultelor din judetul lalomita, 

pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean 
Avdnd  în vedere: 
- Referatul de apro bare  11r.  9%3 eiZZ2 k 7111 	.2022 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean 
Examindnd: 
- solicitarea Episcopiei Sloboziei  i Cdleirasilor Cu nr.  mv. 	din  / 	ift. 	2022; 
- Raportul de specialitate comun nr.  100,20 .10 	/16,01,  .2022 al Directiei Buget 

Finanţ e, Directiei Investitii si Servicii Pub/ice Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilitcyi; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Cornisiei economico-financiare ş i agriculturei ; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei pentru invdţ eimant, culturd, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă  si relatii externe, 
In conforrnitate Cu.. 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. j) si alin. (6) lit, a) din Orclonanta de Urgentd a Guvernului nr. 

5712019 privind Codul Administrativ, Cu modificcIrile completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţ ele publice  locale, cu modificeirile si completdrile 

ulterioare; 
- prevederile Ordoncovei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirect unor forme de sprijin 

.financiar pentru uniteiţ ile de cult aparţ inand cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicatd, 
cu modificeirile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonctnţei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru uniteiţ ile de cult aparţ indnd cultelor religioase recunoscute din Romeinia, 
republicatei, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu 
modificdrile ş i completeirile ulterioctre; 

- prevederile Hoteirdrii Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a pm 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022, cu modificeirile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modificeirile ş i 
completdrile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul Adininistrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

ROMAN 

Consillui Judetean latomita 

1111111E1  
10000110 5 i 5  

Cod FP — 07 — 06, vers 1 



HOT Ă R Ă $TE 

Art.1(1) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din 
judetul Ictlomita, Parohia "Sfă ntul Mare Mucenic Gheorghe" Movili ţ a Noud, reprezentă nd contribuţ ie 
la realizarea unor lucreiri de consolidare ş i reabilitare biserică .  

(2) Se aprobet repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judetul 
Icdomita, Parohia "Sfeintul Mare Mucenic Gheorghe" Slobozia, re_prezentă nd contributie la realizarea 
unor lucreiri de inlocuire invelitoare biserică . 

(3) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerect cultelor religioase din judetul 
Ialomita, Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail ş i Gavril" Strolesti, reprezentă nd contributie la realizarea 
unor lucrdri de reabilitare termică  biserică . 

(4) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pen tru sustinerea cultelor religioase din judeţ ul 
Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae" Amara I, reprezentă nd contribuţ ie la realizarea unor lucrdri 

de consolidare in vederea pun erii in sigurantd şI reamenajare completei bisericd. 

(5) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomita, Parohia " Adormirea Maicii Domnului" Reviga, reprezentă nd contributie la realizarea unor 
lucrdri de picturd in tehnicd frescă  bisericd. 

(6) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judetul 
Ialomita, Parohia "Sfdtttul Terarh Nicolae" Colinele, reprezentă nd contributie la continuarea lucră rilor 
de construct-le a noii biserici. 

(7) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judetul 
Ialomiţ a, Parohict "Sfintii iMpeiraţ i Constantin ş i Elena" Piersica, reprezentă nd contribuţ ie la pictura 
bisericii. 

(8) Se aprobci repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomita, Parohia "Sfanta Cuvioasci Parascheva" Drdgoieş ti, reprezentă nd contributie 	reparaţ ti 
interioare bisericd. 

(9) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judep,d 
Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Jilavele de Jos II, reprezentă nd contributie 

pentru tencuieli interioare 'in frescci neagră  bisericd. 

(10) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cultelor religioase din juderul 
Parohia "Sfeintul Nicolae" i „Sfcintul Nectar/c" Pelinul, reprezentă nd contributie refacere 

invelitoare, finisaje interioare ş i exterioare bisericd. 

(11) Se aprobd repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judetul 
Ialomiţa, Parohia "Sfă ntul Gheorghe„ ş i „Sfă ntul Dimitrie Cel Non" Co ş ereni II, reprezentă nd 
contributie picturci în tehnicd frescd bisericd. 

(12) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru sustinerea cu/felon religioase din Jude p4  
Parohia "Sfă nta Treime" Ad ă ncata, reprezentă nd contributie 	reparaţ ii acoperis, finisaje 

exterioare, inlocuit ferestre ş i usi biserică . 

(13) Se aprobd repartizarect sumei de 49.500 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomiţa, Parohia "Sfă ntul loan Botezdtorul" Maltezi, reprezent ă nd contribuţ ie la lucrdri de reparaţ ii 
curente biseria 
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(14) Se aprobei repctrtizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialorniţa, Parohia "Sfeintul Ierarh Nicolae" Mă rculesti, reprezentand contribuţ ie la reabilitare 
imprejmuire biserică  ş i clopotniţ ei. 

(15) Se aprobă  repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioctse din judeţ ul 
Parohia "Sfdntul Gheorghe" 	„Sfinţ ii Constantin si Elena" Ograda, reprezentand 

contribuţ ie la lucră ri de conservare- restaurare pictură  murald interioară  -instalaţ ie electricd. 

(16) Se aprobei repartizctrea sutnei de 50.000 lei pentru susţ inerea culteior religioase din judeţ ul 
Ialomiţ a, Parohia "Sfiintul Vasile Cel Mare" Valea Ciorii, reprezenteind contribuţ ie la construire capelă  
trapezei. 

(17) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomiţa, Parohia "Sfinţ ii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Fetesti Garet' I, reprezentă nd contribuţ ie 
restaurare acoperis bisericei. 

(18) Se aprobă  repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din judeţ ul 
Ialomiţa, Parohia "Sfgintul Ierarh Nicole" Cciză nesti, reprezenteind contribuţ ie inlocuire Fnvelitoare „si 
sarpantă  biserică  ş i consolidctre- reabilitare turld mica. 

(19) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din juderul 
Ialomiţ a, Parohia "Adormirea Maicii Donmului" Moldoveni, reprezenteind contribuţ ie la lucră ri de 
izolaţ ii termice, reparaţ ii zugreiveli inlocuire jgheaburi burlane la biserică . 

(20) Se aprobei repartizarea sumei de 50.000 lei pentru susţ inerea cultelor religioase din juderul 
Ialomiţ a, Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Boreinesti, reprezentă nd contribuţ ie reparaţ ii bisericd-
stoparea igrasiei ş i reparaţ ii interioare. 

Art2 Uniteiţ ile de cult preveizute la art. .1 no obligaţ ia depunerii documentelor justificative 
pentru sprijinul financiar acordat pad" cel tdrziu in data de 31 decembrie 2022. 

Art3 Prevederile prezentei hotă rgiri vor fi dose in indeplinire de Direcţ ict Buget Finanţ e, 
Direcţ ia Investitii ş i Servicii Publice ş i Direcţ ia Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Cons iliului Judeţ ean Ialomiţa, punerea în aplicarea fiind asiguratei de 
pre,sedintele Consiliului Judeţ ean lalomiţ a. 

Art.4 Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostinţă  
publică . 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hoteirdre va fi comunicată  
Direcţ iei Buget Finanţe, Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Pub lice  ;s1 Direcţ ia An2enajarea Teritoriului 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Episcopiei Sloboziei si Că leirasilor, unităţ ilor de 
cult prevă zute in art. 1 si, spre stiinţă  Secretariatului de Stat pentru Culte, Instituţ iei Prefectului-Judeţ ul 
Icdomiţa, urmă nd a fi publicată 	pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ ct — Sec ţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţului 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptat6 la Slobozia 
Asteizi 	.2022 	 2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarfire privind aprobarea repartiz ă rii unor sume pentru sustinerea 

eultelor din judetul Ialomita, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliuluj Jude ţ ean Ialomi ţ a Sc propune 
aprobarea repartiz ă rii unor sume pentru sus ţ inerea cultelor din judetul Ialomi ţ a, pe anul 2022. 

Legalitatea proiectului de boat-are se fundamenteaz ă  pe dispozi ţ iite art.3 alin.(3) din 
Ordonan ţ a Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţ ile de cult apar ţ inand cultelor religjoase recunoscute din Romania, republicat ă , cu 
modific ă rile i complet ă rile ulterioare, conform c ă rora „ De la bugetele locale se pot aloca 
fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru Mtreţ inerea ş i funclionarea 
unitatilor de cult feiră  venituri sau Cu venituri reduse, pen tru construirea on rep ararea 
lacaş urilor de cult ş i pen tru conservarea ş i intretinereo bunurilor apartinand cultelor ş i care 
fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea i ântretinerea muzeelor 
cultural-religioase, pen tru construirea i repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau 
ale centrelor de cult, a sediilor uniteitilor de inveiţamcint teologic proprietate a cultelor 
recunoscute, pen tru construirea, amen ajarea ş i repararea clă dinilor aveind destinatia de 
aş 'ezcirninte de asistenia socialci ş i medicalei ale unită tilor de cult, precum ş i pentru activitcltile 
de asistenta socială  ş i medicalci sus ţ inute de acestea," 

Episcopia Sloboziei  i C ă lă ra ş ilor a transmis lista proiectelor pastoral — misionare 
prioritare in vederea acord ă rii unui sprijin financiar pentru lucr ă ri de construc ţ ii ş i instalaţ ii 
clopotni ţă /clopote, realizare picturi, consolidate ş i reamenaj are biseric ă  pastoral ă  pentru un 
numk de 20 unit ăţ i de cult, conform detalierii din raportul direc ţ iei de specialjtate. 

Cele 20 unit ăţ i de cult au depus la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a cereri pentru acordarea 
sprijinului financiar, inso ţ ite de dosarul cu documentele prev ă zute la art. 14 aim. (1) din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţ ei Guvemului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijjn financiar pentru unia ţ ile de cult apar ţ inand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hot ă rarea Guvemului nr. 1.470/2002, 
republicat ă , cu modific ă tile i complet ă rile ulterioare. 

Constatand c ă  sunt indeplinite condi ţ ille de necesitate i oportunitate propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii 'in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL 

ConsIllul Judetean lakimIta 

HEIM 
100001105 16  
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RAPORT 
privind repartizarea unor same pen  tru susiinerea cultelor din judettd lalomif  a, 

pentru anal 2022 

Episcopia Sloboziei ş i Că lă raş ilor a solieitat Consiliului Jude ţ ean Ialomita prin adresa cu num ă ul 
9666/2022 E712.04.2022 repartizarea unor sume pentru sus ţ inerea cultelor religioase din judetul Ialornita. 

Prin proiectul de hot ă rare supus spre analiz ă  ş i aprobare de ordonatorul principal de credite se 
propune repartizarea pe unit ă ti de cult, in baza documenta ţ iilor depuse i analizate conform prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprij in financiar pentru unit ăţ ile de 
cult aparţ inand cultelor religioase recunoscute din Romania si ale Hot ă ră rii de Guvern nr. 147072002 
privind aprobarea nonnelor rnetodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan ţ ei Guvernului nr. 
8272001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit ăţ ile de cult apar ţ in ănd cultelor 
religioase recunoscute din Rom ă nia, dup ă  cum urrneaz ă : 

o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" Movili ţ a Nott ă  50.000 lei reprezent ă nd 
contributie la realizarea unor luer ă ri de consolidare ş i reabilitare biseric ă ; 

o Parohia " Sfă ntul Mare Mucenic Gheorghe" Slobozia 50.000 lei reprezentand contribu ţ le 
la realizarea unor lucr ă ri de inlocuire invelitoare hiseric ă ; 

o Parohia "Sfintil Arhangheli Mihail ş i Gavriii" Stroie ş ti 50.000 lei reprezent ă nd contribu ţ ie 
la realizarea unor lucr ă ri de reabilitare termic ă  biseric ă ; 

o Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae" Amara I 50.000 lei reprezentand contributie la realizarea 
unor lucr ă ri de consolidare in vederea punerii in siguran ţă  ş i reamenajare complet ă  
biseric ă ; 

o Parohia "Adorrnirea Maicii Domnului" Reviga 50.000  tel reprezentand contribu ţ ic la 
realizarea unor lucr ă ri de pictură  în tehnic ă  fresc ă  biseric ă ; 

o Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae' Colinele 50.000 lei reprezentand contributie  hi  

continuarea lucr ă rilor de construetie a noii a bisericii; 
o Parohia "Sfintii Imp ă rati Constantin ş i Elena" Piersica 50.000 lei reprezent ă nd contribu ţ ie 

la pietur ă  biseric ă ; 
o Parohia "Sfanta Cuvioasa Parascheva" Dr ă goie ş ti 50.000 lei reprezentAnd contributie la 

reparaţ ii interioare biseric ă ; 
o Parohia "Sfinţ ii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Jilavele de Jos II 50.000 lei reprezent ă nd 

contributie pentru tencuieli interioare in fresc ă  neagră  biseric ă ; 

Conalitul Jucleteen latomita 
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o Parohia "Sfantul Nioolae"  i  'Sfântu ĺ  Nectarie" Pelinul 50.000 lei reprezentand contribu ţ ie 
la refacere involitoare, finisaje interioare ş i exterioare biseric ă ; 

o Parohia "Sfantul Gheorghe" ş i "Sfă ntul Dimitrie Cel Nou" Co ş ereni II 50.000 lei 
reprezentand pictur ă  in tehnic ă  fresc ă  biseric ă ; 

o Parohia "Sfanta Treime" Ad ă ncata 50.000 lei reprezentand contribu ţ ie la repara ţ ii acoperi ş , 
finisaje exterioare, inlocuit ferestre  i  u ş i biseric ă ; 

o Parohia "Sfantul Joan Botez ă torUl" Maltezi 49.500 lei reprezentand contribu ţ ie la lucr ă ri 
de reparaţ ii curente biseric ă ; 

o Parohia "Sfantul lerarh Nieolae" M ă rcule ş ti 50.000 lei reprezent ă nd contribuOe la 
reabilitare imprejmuire biseric  i  clopotniţă ; 

o Parohia "Sfantul Gheorghe" ş i "Sfinţ ii imp ă raţ i Constantin ş i Elena" Ograda 50.000 lei 

reprezent ă nd contribu ţ ie la lucră ri de conservare - restaurare pictur ă  mural interioar ă  - 
instala ţ ie electric ă ; 

o Parohia "Sfă ntul Vasile Cel Mare" Valea Ciorii 50.000 lei reprezentand contribu ţ ie la 

construire capel ă  trapez ă ; 
o Parohia "Sfinţ ii Arharigheli Mihail ş i Gavriil" Fete ş ti Gară  I 50.000 lei reprezentănd 

restaurare acoperi ş  biseric ă ; 
o Parohia "Sfantul Ierarh Nicolae" C ă ză ne ş ti 50.000 lei reprezentand inlocuire invelitoare 

ş arpant ă  biseric ă  ş i consolidare reabilitare turl ă  mica; 
o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Moldoveni 50.000 lei reprezentand lucr ă ri de 

izoiaţ ii termice, repara ţ il zugră veli inlocuire jgheaburi ş i burlane la biseric ă ; 
o Parohia "Adorniirea Maieii Dornnului" Boranesti 50.000 lei reprezentand repara ţ ii 

biseric ă  stoparea igrasiei  i  reparatii interioare. 

Unit ăţ ile de cult invocate au obligaţ ia justifică rii sumelor repartizate Sala' cel tarziu la data de 31 
decembrie 2022, conform prevederilor legale in materie. 

Director executiv, 
Cristian Vlad 

Ş ef serviciu, 
Diana Valentina Braş oveanu 

Director executiv,  , 
Mihaela Moroianu 

 

Consilier, 
Aurelia Chivuta Pletea 
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VINCENTIU 
EPISCOPUt SIOBOZIE1  I  CAIAIUMALOR 
SLOBOZIA, STR. EPISCOPIEI 2, JUD. IALOMITA 

ROMANIA 

Nr: 1241; Data: 12.04.2022 

Donaniei Sale, 
Domnului MARIAN PAVEL 
Presedintele Consiliului Judetean Ialomita 

Distinse Domnule Presedinte, 

Avă nd in vedere initierea de c ă tre institutia, pe care Cu 
onoare o reprezentati, a unui program pentru identificarea nevoilor reale ale unit ă tilor de 
cult din judetul Ialomita i pentru ducerea acestora la indeplinire, V ă  transmitern lista 
proiectelor pastoral-misionare prioritare ale Eparhiei noastre pentru acordarea unui sprij in 
fmanciar in anul 2022: 

o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" Movilita Nou ă  50.000 lei reprezentand 
contributie la realizarea unor lucr ă ri de consolidare i reabilitare biserick 

o Parohia "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" Slobozia 50.000 lei reprezent ă nd 
contributie la realizarea unor lucr ă ri de inlocuire invelitoare biserick 

o Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Stroiesti 50.000 lei reprezent ă nd 
contributle la realizarea unor lucr ă ri de reabilitare terrnic ă  biseric ă ; 

o Parohia "Sfantul Ierarh Nicolae" Amara I 50.000 lei reprezentand contributie hi 
realizarea unor lucr ă ri de consolidare in vederea punerii in sigurant ă  ş i reamenajare 
completă  biserică ; 

o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Reviga 50.000 lei reprezent ă nd contributie la 
realizarea unor lucr ări de pictură  în tehnic ă , fresc ă  biseric ă ; 

o Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae" Colinele 50.000 lei reprezentând contributie la 
continuarea lueră rilor de constructie a noii a bisericii; 

o Parohia "Sfintii impă rati Constantin ş i Elena" Piersica 50.000 lei reprezent ă nd 
contributie la pictur ă  biserică ; 

1 
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o Parohia "Sfdnta Cuvioasa Parascheva" Drdgoie ş ti 50.000 lei reprezentdnd 
contributie la repara ţ ii interioare biseric ă ; 

o Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Jilavele de Jos II 	50.000 lei 
reprezentand contribu ţ ie pentru tencuieli interioare in frescd neagra bisericd.; 

o Parohia "Sfantul Nicolae" ş i "Sfantul Nectarie" Pelinul 50.000 lei reprezent ă nd 
contributie la refacere invelitoare, finisaje interioare ş i exterioare bisericd; 

o Parohia "Sfdntul Gheorghe"  i "Sfă ntul Dimitrie Cel Nou" Co ş ereni II 50.000 lei 
reprezentdnd pictur ă  in tehnica frescd bisericd; 

o Parohia "Sfă nta Treime" Adăncata 50.000 lei reprezent ă nd contributie la reparatii 
acoperi ş , finisaje exterioare, inlocuit ferestre i ui bisericd; 

o Parohia "Sfăntul Ioan Botezdtorul" Maltezi 49.500 lei reprezentdnd contributie la 
luerari de repara ţ ii curente bisericd; 

o Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae" M ă rcule ş ti 50.000 lei reprezentand contribu ţ ie la 
reabilitare imprejmuire bisericd i clopotni ţ a; 

o Parohia "Sfantul Gheorghe" ş i Sfinţ ii Constantin ş i Elena" Ograda 50.000 lei 
reprezentdnd contributie la lucr ă ri de conservare 	restaurare picturd mural ă  
interioard instalatie electric ă ; 

o Parohia "Sfăntul Vasile Cel Mare" Va.lea Ciorii 50.000 lei reprezentand contributie 
la construire eapel ă  trapezd; 

o Parohia "Sfintii Arhangheli Mihail ş i Gavriil" Fetesti Gard 1 50.000 lei reprezentand 
restaurare acoperis bisericd; 

o Parohia "Sfă ntul Ierarh Nicolae" Cazdne ş ti 50.000 lei reprezent ă nd inlocuire 
invelitoare si ş arpanta biserica ş i consolidare reabilitare turld mica; 

o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Moldoveni 50.000 lei reprezent ă nd luerari 
de izolaţ ii termice, repara ţ ii zugraveli intocuire jgheaburi i burlane la bisericd; 

o Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Bordnesti 50.000 lei reprezentdnd reparatii 
bisericd stoparea igrasiei i reparatii interioare. 

In speranta ca yeti veni in intdmpinarea nevoilor noastre, Vd mul ţumim 
asigurdm Domnule Pre ş edinte de deplina noastrd consideratie. 
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