
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 47 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui  

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

nr. 3836/11.03.2022; 
- cererea nr. 17/27.01.2022 a Parohiei Vîltotești, sat Vîltotești, comuna Viișoara,  

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 2301/10.02.2022; 
-  cererea nr. 16/15.02.2022 a Parohiei ,,Sf. Petru și Pavel”- municipiul Bârlad, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 2576/17.02.2022; 
-  cererea nr. 02/01.02.2022 a Bisericii Penticostale ,,Maranata” sat Băcești, 

comuna Băcești, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 1779/02.02.2022; 
- solicitarea Episcopiei Hușilor nr.968/11.03.2022, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Vaslui cu nr. 3827/11.03.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 3841/11.03.2022; 
- 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.15/11.02.2022 privind aprobarea 
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025; 

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 

   

 H O T Ă R Ă Ş T E :  

  
Art.1. – Se alocă Parohiei Vîltotești, sat Vîltotești, comuna Viișoara sprijin 

financiar în valoare de 40.000 lei pentru continuarea executării lucrărilor de construire 
la biserica de la filia Tămășeni, cu hramul ,,Sf. Arh. Mihail si Gavriil”, din localitatea 
Dodești, comuna Dodești, județul Vaslui.  

Art.2. – Se alocă Parohiei ,,Sf. Petru și Pavel” - municipiul Bârlad sprijin financiar 
în valoare de 60.000 lei pentru continuarea lucrărilor de arhitectură, dotare și 
amenajare a bisericii parohiale situată în municipiul Bârlad, județul Vaslui.  

Art.3. – Se alocă Bisericii Penticostale,,Maranata”, sat Băcești, comuna 
Băcești sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru continuarea lucrărilor de 
construire la lăcașul de cult din satul Băcești, comuna Băcești, județul Vaslui.  



Art.4. – Aducerea la îndeplinire 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 - 
secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
                                                                                                                                                                                    

     Vaslui, 22 martie 2022 
 
 

                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
     
 
 

                                                                    Contrasemnează, 
                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 
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