
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021 

 

            Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna  aprilie 2021.     

  Luând în dezbatere: 

            - referatul de aprobare privind  acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

          - solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 

locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România în sumă de 1.100.000 lei, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, 

Unităților centrale de cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.     

 

Iniţiatori: CONSILIERII JUDEȚENI,          Avizat pentru legalitate,                                                                                                      

BARSTAN Filofteia                                                                                                                           

CHIRIAC Radu -Dumitru            SECRETAR GENERAL                                                                      

COMŞA Cătălin–Răzvan                                                                       

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina                        Vasile BUMBU                                                                          

OŢOIU Marcel                                                                                                                                         

Înregistrat cu nr. 82 

Alba Iulia, 31 martie 2021 



 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

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

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 82/31 martie 2021 

 

 

 

Lista unităților de cult din județul Alba,  

aparținând cultelor religioase recunoscute din România  

care beneficiază de sprijin financiar în anul 2021 

 

 

 
    

PAROHIA 
Lucrări pentru care se solicită 

ajutor 

Suma 

propusă 

Parohia Ortodoxă Română Aiud - Spital continuare  pictură biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Măgina - Aiud reparaţii exterioare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Gârbova de Sus automatizare clopote biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Aiud încălzire centrală biserică 5000 

Parohia Reformată Ciumbrud reparaţii biserică 2000 

Parohia Greco Catolică Gârboviţa - Aiud sistem sonorizare biserică 3000 

Parohia Romano-Catolică Aiud 

continuare lucrări capela 

mortuară 10000 

Parohia Ortodoxă Alba Iulia - Cartierul Nou  I continuare construcţie biserică 8500 

Parohia Ortodoxă  Alba Iulia „Cuvioasa 

Paraschiva” 
exindere demisol biserică  13000 

Parohia Mihai Viteazul Alba Iulia 

restaurare icoane şi uşi 

iconostras 5000 

Parohia Ortodoxă  Maieri I Alba Iulia reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Miceşti mobilier bisericesc  5000 

Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos continuare construcţie  biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Lipoveni mobilier bisericesc 5000 

Parohia Ortodoxă Română Tolstoi continuare pictură biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română „Sf.Ap.Petru şi 

Pavel” reparaţii biserică(soclu) 7500 

Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia - Cetate I continuare construcţie biserică 12500 

Parohia Ortodoxă  Alba Iulia - Dealul Furcilor continuare construcţie biserică 10500 

Parohia Ortodoxă Orizont Alba Iulia continuare construcţie biserică 5000 

Mănăstirea „Sf.Ioan Botezătorul” Alba Iulia continuare construcţie biserică 13000 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia continuare construcţie corp chilii 140000 

Parohia Reformată Alba Iulia 

reparaţii casă de rugăciune 

(acoperiş) 2000 

Parohia Romano-Catolică Alba Iulia reparaţii curente biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Glod - Almaşu 

Mare schimbare jgheaburi şi burlane 5000 

Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc -

filia Almaşu Mare   reparaţii curente acoperiş 5000 

Parohia Ortodoxă Română Almaşu de Mijloc  reparaţii curente pardoseli 5000 

Parohia Ortodoxă Avram Iancu înlocuire uşi biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Târsa - Avram 

Iancu înlocuire uşi şi ferestre 5000 

Mănăstirea „Martirii Neamului”-Muncelu -

Baia  pictură biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Berghin reparaţii curente biserică 5000 



Parohia Ortodoxă Română Ghirbom-Berghin reparaţii pereţi biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Straja-Berghin hidroizolare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Henig sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Bistra consolidare fundaţie biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc reparaţii curente biserică(drenaj) 5000 

Oficiul Parohial Ortodox Izvoarele - Blaj reparaţii clopote 20000 

Protopopiatul Ortodox Român Blaj instalaţie încălzire  14000 

Parohia Ortodoxă Română Blandiana schimbare ferestre 5000 

Biserica Reformată Bucerdea Grânoasă reparaţii  casă de rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Grânoasă reparaţii exterioare biserică 12000 

Parohia Ortodoxă Română Bucium Cerbu reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Cerbu, filia Bucium Sat înlocuire uşi biserică 5000 

Protopopiatul Ortodox Român Câmpeni 

construire paraclis-sediu 

protopopiat 15000 

Parohia Ortodoxă Certege „Sf. Nicolae” -

Câmpeni schimbare ferestre 5000 

Parohia Ortodoxă Certege, filia  „Sf.Gheorghe” 

-Câmpeni mobilier bisericesc  5000 

Parohia Ortodoxă Română Dealu Capsei-

Câmpeni pictură iconostas 5000 

Parohia Greco-Catolică Câmpeni construcţie biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Cetatea de Baltă reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Reformată Cetatea de Baltă reparaţii curente biserică 2000 

Parohia Ortodoxă Română Câlnic automatizare clopote biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Teleac reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Hăpria reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Limba reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Ciuruleasa reparaţii biserică (altar) 10500 

Parohia Ortodoxă Română Buninginea -

Ciuruleasa reparaţii biserică (turla) 10500 

Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparaţii turn biserică 5000 

Parohia Greco Catolică Crăciunelu de Jos automatizare clopote biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Cricău sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Vinerea I construcţie capelă mortuară 15000 

Parohia Ortodoxă Română Cugir 1 reparaţii biserică (învelitoare) 5000 

Parohia Ortodoxă Română Cugir VI continuare pictură bisericească 5000 

Parohia Ortodoxă Română Cut 

înlocuire geamuri termopan 

(turlă) 9700 

Parohia Ortodoxă Română Daia Română II reparaţii exterioare biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Boz-Doştat reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Doştat reparaţii exterioare biserică 5000 

Parohia Reformată Heria-Fărău reparaţii biserică 2000 

Parohia Ortodoxă Ocoale - Gârda de Sus schimbare ferestre 5000 

Parohia Ortodoxă Ocoale, filia Călineasa -

Gârda de Sus sonorizare biserică 5000 

Parohia Reformată Gâmbaş reparaţii casă de rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Română Şpălnaca - Hopârta continuare pictură biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Turdaş - Hopârta schimbare ferestre biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti - Horea sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Mătişeşti, filia reparaţii curente biserică 5000 



Costeşti-Horea 

Parohia Ortodoxă Română Şard - Ighiu mobilier bisericesc  5000 

Parohia Ortodoxă Română Ţelna - Ighiu construcţie capelă mortuară 5000 

Parohia Ortodoxă Română Ighiu finisaje capelă mortuară 5000 

Parohia Ortodoxă Română Bucerdea Vinoasă izolare cupole biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Întregalde reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Vălişoara - Livezile reparaţii curente biserică 10000 

Parohia Ortodoxă Română Livezile reparaţii biserică (demisol) 10000 

Parohia Ortodoxă Română Băgău - Lopadea 

Nouă construcţie capelă mortuară 5000 

Parohia Ortodoxă Asânip - Lopadea Nouă reparaţii biserică  5000 

Parohia Ortodoxă Asânip, filia Odverem -

Lopadea Nouă reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Reformată Beţa - Lopadea Nouă reparaţii  casă de rugăciune 2000 

Parohia Reformată Lopadea Nouă izolare termică casă de rugăciune 2000 

Mănăstirea Lupşa extindere corp chilii 23000 

Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Lunca Ampoiţei reparaţii curente biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Mihalţ II reparaţii curente biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Mihalţ înlocuire şarpantă şi învelitoare 5000 

Parohia Ortodoxă Română Obreja pictură bisericească 5000 

Parohia Greco Catolică Mihalţ reparaţii biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Lopadea Veche, 

filia Rachiş  reparaţii  curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Ormeniş - Mirăslău reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Decea - Miraslău continuare construire biserică 5000 

Parohia Reformată Decea reparaţii casă de rugăciune 2000 

Biserica Reformată Mirăslău automatizare clopote biserică 2000 

Parohia Ortodoxă Română Mogoş Micleşti reparaţii curente(sistem pluvial) 5000 

Parohia Ortodoxă  Mogoş, filia Mămăligani reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Stâna de Mureş, filia Copand continuare construcţie biserică 5000 

Parohia Reformată Copand - Noşlac schimbare geamuri casă de rug. 2000 

Parohia Reformată Noşlac reparaţii sală de rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş III continuare pictură bisericească 5000 

Parohia Ortodoxă Română Războieni pictură bisericească 5000 

Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV continuare construire biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Micoşlaca - Ocna Mureş înlocuire sistem încălzire 5000 

Parohia Reformată Ocna Mureş 

schimbare geamuri şi uşi sală de 

rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Ocoliş reparaţii biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Pianu de Sus I  construcţie capelă mortuară 5000 

Parohia Ortodoxă Poşaga de Jos reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Poşaga de Sus reparaţii curente biserică  5000 

Parohia Ortodoxă Română Rădeşti mobilier bisericesc  5000 

Parohia Ortodoxă Meşcreac - Rădeşti mobilier bisericesc 5000 

Parohia Ortodoxă Meşcreac, filia Leorinţ -

Rădeşti mobilier bisericesc/aer cond. 5000 

Parohia Reformată Rădeşti 

renovare exterioară casă de 

rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Română Tău - Roşia de 

Secaş reparaţii exterioare biserică 5000 



Parohia Romano Catolică Roşia Montană automatizare clopote biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos II refacere acoperiş biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Tărtăria - Săliştea reparaţii curente biserică 13000 

Parohia Greco Catolică Pănade - Sâncel construcţie biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Totoi reparaţii curente biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Lăzeşti - Scărişoara reparaţii biserică (turla) 5000 

Parohia Ortodoxă Română Sebeş VI continuare construcţie biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Petreşti II mobilier bisericesc 5000 

Parohia Ortodoxă Română Sebeş V continuare pictură bisericească 5000 

Parohia Ortodoxă Română Răhău reparaţii exterioare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Sebeş I sector 1 realizare sistem pluvial 5000 

Parohia Reformată Sebeş reparaţii biserică 2000 

Parohia Greco Catolică Şibot înlocuire geamuri cu  vitralii 3000 

Parohia Ortodoxă Română Iclod - Sâncel pictură  biserică 5000 

Parohia Reformată Sâncrai renovare casă de rugăciune 2000 

Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti-Lazuri -

Sohodol 

mobilier şi sistem încălzire 

capelă  5000 

Parohia Ortodoxă Sohodol continure pictură biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Peleş - Sohodol reparaţii biserică (soclu interior) 6600 

Parohia Ortodoxă Română Peleş, filia Valea 

Verde - Sohodol reparaţii biserică (turn) 6200 

Parohia Ortodoxă Română Biia - Şona reparaţii curente biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Lunca Târnavei -

Şona reparaţii biserică (pardoseală) 5000 

Parohia Reformată Sânmiclăuş-Şona renovare biserică 2000 

Parohia Ortodoxă Română Cunţa - Şpring reparaţii curente biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Şpring reparaţii biserică 5000 

Parohia Reformată Stâna de Mureş schimbare uşi casă de rugăciune 2000 

Parohia Română Ortodoxă -  Stremţ II  continuare  pictură biserică 5500 

Parohia Ortodoxă Şugag I 

înlocuire pardosea/instalaţie de 

încălzire 10000 

Parohia Ortodoxă Coşlariu Nou - Teiuş sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Beldiu - Teiuş reparaţii exterioare biserică 9500 

Parohia Ortodoxă Română Căpud - Teiuş reparaţii exterioare biserică 5500 

Parohia Reformată Teiuş renovare casă de rugăciune 2500 

Parohia Greco Catolică Teiuş - Dăneaţă sistem sonorizare biserică 3500 

Parohia Romano Catolică Teiuş instalaţie electrică (paratrăsnet) 10500 

Parohia Romano-Catolică Tiur reparaţii curente biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Unirea II reparaţii biserică 5000 

Parohia Greco Catolică Română Unirea  II construire biserică 3000 

Parohia Ortodoxă Română Glogoveţ - Valea 

Lungă reparaţii biserică (acoperiş) 5000 

Parohia Ortodoxă Română Ponorel reparaţii curente biserică 7500 

Parohia Ortodoxă Româna Ponorel - Filia 

Poieni reparaţii curente biserică 7500 

Parohia Ortodoxă Vidra Medie construcţie  capelă mortuară 5000 

Parohia Ortodoxă Română Vingard mobilier biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română  Mereteu - Vinţu de 

Jos reparaţii curente biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Vurpăr - Vinţu de 

Jos reparaţii curente biserică 5000 



Parohia Reformată Vinţu de Jos instalaţii electrice  2000 

Parohia Ortodoxă Română Pătrîngeni - Zlatna sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Galaţi - Zlatna reparaţii biserică (hidroizolaţie) 5500 

Parohia Ortodoxă Română Valea Mică - Zlatna sistem sonorizare biserică 5000 

Parohia Ortodoxă Română Feneş - Zlatna schimbare geamuri biserică 8500 

Parohia Ortodoxă Română Trîmpoaiele - 

Zlatna construcţie capelă mortuară 5000 

TOTAL. 

 
1100000 

 

 

CONSILIERII JUDEȚENI,                                Avizat pentru legalitate,    

                                                                                                   

BARSTAN Filofteia  

                                                                                                                          

CHIRIAC Radu -Dumitru            SECRETAR GENERAL     

                                                                  

COMŞA Cătălin–Răzvan      

                                                                  

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina                        Vasile BUMBU    

                                                                       

OŢOIU Marcel                                                                                                                                         

 

                                                                     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 7442/31 martie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din   

judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,  

pentru anul 2021 

 

Expunere de motive 

  În conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetele locale se pot aloca fonduri 

pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de 

cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și 

pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimonial 

cultural național mobil, precum și pentru activități de asistență social susținute de acestea.  

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

O.G. 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor 

locale și județene la solicitarea unităților central de cult, formulate pe baza cererilor primite de la 

unitățile locale de cult. 

Descrierea situației actuale 

           Fondurile proprii sunt insuficiente pentru continuarea lucrărilor de construcții, reparații, 

întreținere, pictura precum și alte lucrări necesare funcționării în condiții normale a unităților de 

cult. Acestea au solicitat sprijin financiar conform prevederilor legale, prin documentațiile 

depuse, pentru susținerea lucrărilor de mai sus. 

Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. d, art. 173 alin. 3 lit. a, art. 173 alin. 6 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de 

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 

condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 82/31 martietie 2021. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în 

vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare, în proxima sedință ordinară a Consiliului 

Județean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere O.U.G. nr 57/2019 

privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIERI JUDEȚENI:                 

                                                              BARSTAN Filofteia 

                                                         CHIRIAC Radu-Dumitru   

                                                          COMŞA Cătălin -Răzvan 

                                                          HĂRĂGUŞ Silvia-Alina 

                                                                 OŢOIU Marcel  



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 7443/31 martie 2021 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 aprilie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 82/31 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente. 

- referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre  privind  acordarea de sprijin financiar 

unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

pentru anul 2021; 

 - solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 

locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia  Dezvoltare şi Bugete 

Nr.  7511/01 aprilie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru anul 2021 

 

             Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale să se 

poată aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi 

funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori 

repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru construirea şi repararea sediilor 

administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă 

socială susţinute de acestea. 

 Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia, la 

cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale. În conformitate cu prevederile 

hotărârii Guvernului României nr.1470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001, 

alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și județene la solicitarea  

unităţilor centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.            

             Prin hotărâre a Consiliul judeţean, acesta poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, 

sumele necesare pentru completarea fondurilor proprii destinate:   

 întreţinerii şi  funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; 

 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul  cultelor religioase; 

 desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult; 

 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 

Suma alocată pentu unitățile de cult din județul Alba este de 1.100.000 lei și se repartizează 

în urma cererilor și analizei fundamentate de unităţile centrale de cult pe baza cererilor primite 

de la unitățile locale de cult.  

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune 

toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite,  în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus Direcția dezvoltare și Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre  în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian Florin AITAI 

   

 

 


