
         

ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar
pentru  unele parohii din judeţul Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:  

- Cererea nr. 129/12.10.2010 a Arhiepiscopiei  Bucureştilor – Sfânta Mănăstire 

Pasărea, înregistrată la Consiliului Judeţean Ilfov sub nr. 9343/13.10.2010; 

- Parohia ...................

- Parohia ...................

- Parohia ....................

- Expunerile de motive a preşedintelui si vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrate sub nr. 9346/13.10.2010 şi nr. ........................;

- Rapoartele direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrate  sub nr. 9347/13.10.2010 şi nr. ........................;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  cultură,  conservarea  monumentelor 

istorice, culte şi minorităţi;



Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute  în  România,  aprobată  prin  Legea  nr.125/2002  şi  ale  Normelor 

metodologice  de  aplicare  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.1470/2002,  cu 

modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.91 alin. (1) lit. d), lit.f,  alin.(5) lit.  b şi art.97 din 

Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar  pentru unele unităţi de cult de 

pe raza judeţului Ilfov, după cum urmează:

1) Arhiepiscopia Bucureştilor – Sfânta Mănăstire Pasărea, în sumă de ................... lei, 

în vederea finalizării lucrărilor de restaurare şi consolidare clopotniţă.  

2) Parohia ..........................

3) Parohia ..........................

4) Parohia ..........................

Art.2 Alocarea sumei prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face din bugetul 

local al judeţului Ilfov, pentru completarea  fondurilor  proprii ale unităţii de cult,  în 

funcţie de veniturile încasate la bugetul local al judeţului Ilfov.

Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                                         Avizează
                                                                                        SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

   Nr._________                                                                             Monica Trandafir
   Din_____________ 2010



  

   
                                                                     ROMÂNIA
                                                              JUDEŢUL  ILFOV
                                                          CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr. ________/_____________

EXPUNERE   DE  MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, printre atribuţiile principale pe 

care  le  îndeplineşte  consiliul  judeţean  este  şi  cea  de  a  sprijinii,  în  condiţiile  legii, 

activitatea cultelor religioase. 

Art.  2  din  Hotărârea Guvernului   nr.1470/2002  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 prevede:

    (1)  În  sensul  prezentelor  norme metodologice,  prin  termenul  lacaşuri  de cult  se 

înţelege imobilele,  cum ar fi:  biserici,  case de rugăciune, temple, moschei,  sinagogi, 

case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, clopotniţe, arhondaricuri, trapeze, 

paraclisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora, care deservesc cultele, 

asociaţiile  şi  fundaţiile  religioase  recunoscute  din  România,  pentru  desfăşurarea 

serviciilor religioase specifice.

Pe  parcursul  anului  2010,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  primit  cereri  de  sprijin 

financiar  din  partea  următoarelor  parohii  de  pe  raza  judeţului  Ilfov:  Arhiepiscopia 

Bucureştilor – Sfânta Mănăstire Pasărea; Parohia ............., Parohia .................., Parohia 



............... 

Potrivit dispoziţiilor  Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile   de  cult  aparţinând  cultelor  religioase 

recunoscute  în  România,  aprobată  prin  Legea  nr.125/2002,  şi  ale  Normelor 

metodologice  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului   nr.1470/2002,  modificate  şi 

completate,  din bugetele  locale se pot  aloca sume  pentru completarea  fondurilor 

proprii ale unităţilor de cult destinate  construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor 

tehnico – economice potrivit reglementărilor în vigoare.

Alocarea sumelor se realizează  prin hotărâre a  consiliilor locale sau judeţene la 

solicitarea unităţii  centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile 

locale de cult. 

Având în vedere cele expuse  s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE 

CRISTACHE  RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE,                                                           VICEPREŞEDINTE,

    CRISTINA  MANICEA                                                      GHEORGHE  ROMAN



        

 ROMÂNIA
                                                                   JUDEŢUL  ILFOV
                                                              CONSILIUL  JUDEŢEAN 

                                                                                                       

Nr. ________/_____________

RAPORT

Pe  parcursul  anului  2010,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  primit  cereri  de  sprijin 

financiar  din  partea  următoarelor  parohii  de  pe  raza  judeţului  Ilfov:  Arhiepiscopia 

Bucureştilor – Sfânta Mănăstire Pasărea; Parohia ............., Parohia .................., Parohia 

............... 

Art.  2  din  Hotărârea  Guvernului   nr.1470/2002  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 prevede:

În  sensul  prezentelor  norme  metodologice,  prin  termenul  lacaşuri  de  cult  se 

înţelege imobilele,  cum ar fi:  biserici,  case de rugăciune, temple, moschei,  sinagogi, 

case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, clopotniţe, arhondaricuri, trapeze, 

paraclisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora, care deservesc cultele, 

asociaţiile  şi  fundaţiile  religioase  recunoscute  din  România,  pentru  desfăşurarea 

serviciilor religioase specifice.

În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. b) şi art.97 din 

Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  printre  atribuţiile 

principale  pe  care  le  îndeplineşte  consiliul  judeţean  este  şi  cea  de  a  sprijinii,  în 



condiţiile legii, activitatea cultelor religioase. 

Potrivit  dispoziţiilor   art.1,  art.4  alin.(2)   coroborat  cu  art.14  din  Normele 

metodologice   pentru  aplicarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.82/2001,  aprobate  prin 

Hotărârea  Guvernului  1470/2002  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,   din 

bugetele  locale  se  pot  aloca  prin  hotărâre  de  consiliu  sume  pentru   completarea 

fondurilor  proprii  ale  unităţilor  de cult  destinate  construirii,  în condiţiile   aprobării 

documentaţiilor tehnico – economice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Justificarea spijinului financiar acordat se va face  conform dispoziţiilor art.15 

din  Normele  metodologice  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1470/2002  cu 

modificările şi completările ulterioare.

Alocarea  sumelor  prevăzute  în prezenta  hotărâre,  se  face  din  bugetul  local  al 

judeţului Ilfov, pentru completarea  fondurilor  proprii ale unităţii de cult, în funcţie de 

veniturile încasate la bugetul local al judeţului Ilfov.

Faţă de cele precizate mai sus s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
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