
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

     

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar 
pentru personalul neclerical

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

- Adresa  nr.  12086/24.11.2010  a  Mitropoliei  Munteniei  şi  Dobrogei  – 
Arhiepiscopia  Bucureştilor,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr. 
11380/06.12.2010; 

- Expunerea de motive a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată sub nr.           /                     ;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
înregistrat sub nr.           /                      ;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  cultură,  conservarea  monumentellor 
istorice, culte şi minorităţi;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;
Ţinând  seama de prevederile  art.2,  alin.1,  lit.a  din  Ordonanţa  Guvernului 

nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,  modificată  şi 
completată  de  Hotărârea Guvernului  nr.313/2006 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,  aprobate  prin  H.G. 
nr.1470/2002.

În temeiul art.91, alin.1, lit.f şi alin.5, lit.b şi a art.97 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
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HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. Se aprobă suplimentarea cu două posturi a personalului neclerical, 

pentru  completarea  drepturilor  salariale,  constând  într-o  contribuţie  lunară  la 

nivelul salariului minim brut pe economie, pentru Mănăstirea Snagov.

Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului  Judeţean Ilfov, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                         

                                                           AVIZEAZĂ

                       SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                             

                              MONICA TRANDAFIR

Nr . 

Din 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.              /   

EXPUNERE DE MOTIVE
privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar 

pentru personalul neclerical

Prin adresa  nr.12086/24.11.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.11380/06.12.2010,  Mitropolia  Munteniei  şi  Dobrogei  –  Arhiepiscopia  Bucureştilor 

solicită  sprijinul  financiar  pentru  suplimentarea  cu  două  posturi,  pentru  Mănăstirea 

Snagov.

Potrivit  prevederilor  art.91,  alin.5,  lit.b  din  Legea  nr.215/2001  republicată,  a 

administraţiei publice locale, Consilul Judeţean „sprijină, în condiţiile legii, activitatea 

cultelor religioase”.

Conform  art.2,  alin.1,  lit.a  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.82/2001  „sprijinul 

financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din 

România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

     - 17.500 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult 

din ţară prevăzute la art.1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului  minim brut pe 

economie şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor 

de consum;

     - sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor 

sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale 

de sănătate; ”

În baza prevederilor art.4-9 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, modificată 

de Hotărârea Guvernului nr.313/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, Consiliul Judeţean alocă lunar 
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din bugetul local sumele necesare pentru plata contribuţiilor prevăzute la art.2, alin.1, 

lit.a  din  ordonanţă,  în  vederea  completării  drepturilor  salariale  ale  personalului 

neclerical.  Alocarea  acestor  sume  se  face  prin  hotărâre  a  consiliului  judeţean,  la 

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

locale de cult.

Faţă de cele precizate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

            VICEPREŞEDINTE,                          VICEPREŞEDINTE,

          CRISTINA MANICEA                       ROMAN GHEORGHE



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.            / 

RAPORT
privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar 

pentru personalul neclerical

Potrivit  prevederilor  art.91,  alin.5,  lit.b  din  Legea  nr.215/2001  republicată,  a 

administraţiei publice locale, Consilul Judeţean „sprijină, în condiţiile legii, activitatea 

cultelor religioase”.

Conform  art.2,  alin.1,  lit.a  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.82/2001  „sprijinul 

financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din 

România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

     - 17.500 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult 

din ţară prevăzute la art.1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului  minim brut pe 

economie şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor 

de consum;

     - sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor 

sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale 

de sănătate; ”

În baza prevederilor art.4-9 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, modificată 

de Hotărârea Guvernului nr.313/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, Consiliul Judeţean alocă lunar 

din bugetul local sumele necesare pentru plata contribuţiilor prevăzute la art.2, alin.1, 

lit.a  din  ordonanţă,  în  vederea  completării  drepturilor  salariale  ale  personalului 

neclerical.  Alocarea  acestor  sume  se  face  prin  hotărâre  a  consiliului  judeţean,  la 

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

locale de cult.
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Prin  adresa  nr.12086/24.11.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.11380/06.12.2010,  Mitropolia  Munteniei  şi  Dobrogei  –  Arhiepiscopia  Bucureştilor 

solicită  sprijinul  financiar  pentru  suplimentarea  cu  două  posturi,  pentru  Mănăstirea 

Snagov.

Faţă de cele precizate  şi  în conformitate  cu prevederile  legale în vigoare,  am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

                     Direcţia Juridică şi                Direcţia Economică  
                  Administraţie Publică
                      Director Executiv,                                   Director Executiv,
                    Irina Suliman                              Bogdan Costea
                  

   
               
                 Serviciul Juridic-Contencios,                                    Biroul Buget, 
                     Avizare Legalitate Acte                              Venituri şi Cheltuieli                   

                       Adela-Steliana  Ralea                                   Marilena Pădure  
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