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JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 190/2021 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din Județul Vaslui  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

17014/19.11.2021; 
-  cererea Episcopiei Hușilor nr. 5418/11.10.2021, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Vaslui cu nr. 14833/14.10.2021; 
- cererea Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” nr. 16/09.06.2021, 

municipiul Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 8868/22.06.2021; 
-  cererea Parohiei Draxeni nr. 26/03.11.2021, comuna Rebricea, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 16123/03.11.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 17009/19.11.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia 
pentru pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe şi integrare europeană; Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, 
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 185/2021 privind  rectificarea a V-a a 
bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.1. – Se alocă Episcopiei Hușilor, municipiul Huși, sprijin financiar în valoare 
de 100.000 lei pentru continuarea executării lucrărilor de reparații curente la Ansamblul 
Episcopiei Hușilor (Chilii-C4). 

Art.2. – Se alocă Parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, municipiul Vaslui, 
sprijin financiar în valoare de 50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de pictură la 
biserica parohială. 

Art.3. – Se alocă Parohiei Draxeni, comuna Rebricea, sprijin financiar în valoare 
de 50.000 lei pentru continuarea executării lucrarilor la Așezamântul Social „Sfântul 
Ierarh Nectarie”, Draxeni.  

Art.4. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

  
 
 



       Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui,  Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, 
unităților de cult interesate și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 
                                                                                                                                                                                   

     Vaslui, 26 noiembrie 2021 
 
    
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  

                                               
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  30 voturi  “pentru”,    
            1 vot “împotrivă” și 2 “abțineri”. 
            


