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  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 79/17.05.2021 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui  

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

7045/17.05.2021; 
- cererea nr. 3/08.02.2021 a Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, comuna Al. 

Vlahuță, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 1998/08.02.2021; 
- cererea nr. 2/23.02.2021 a Mănăstirii Grăjdeni, comuna Fruntișeni, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 2861/24.02.2021; 
- cererea nr. 11/23.03.2021 a Parohiei Sf. Petru și Pavel, municipiul Bârlad, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 4395/24.03.2021; 
- cererea nr. 7/24.03.2021 a Parohiei Sf. Dumitru I Huși, municipiul Huși, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 4567/29.03.2021; 
- cererea nr. 12/24.03.2021 a Mănăstirii Pârvești, comuna Costești, înregistrată 

la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 4639/30.03.2021; 
- cererea nr. 8/12.04.2021 a Parohiei Târzii, comuna Oltenești, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5514/15.04.2021; 
- cererea nr. 6/12.04.2021 a Parohiei Viișoara, municipiul Vaslui, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5711/20.04.2021; 
- cererea nr. 7/02.04.2021 a Parohiei ”Înălțarea Domnului” Huși, municipiul Huși, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5846/21.04.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 7046/17.05.2021; 
- 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. 67/2021 privind aprobarea bugetului 
local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; 

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 Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, comuna Al. Vlahuță, 

sprijin financiar în valoare de 50.000 lei pentru continuarea executării finisajelor 
interioare la biserică. 



Art.2. – Se alocă Mănăstirii Grăjdeni, comuna Fruntișeni, sprijin financiar în 
valoare de 40.000 lei pentru continuarea lucrărilor de remodelare a acoperișului și 
reconfigurare a turlei bisericii. 

Art.3. – Se alocă Parohiei Sf. Petru și Pavel, municipiul Bârlad, sprijin financiar 
în valoare de 50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de finisaje, dotare și amenajare  
a bisericii parohiale.  

Art.4. – Se alocă Parohiei Sf. Dumitru I Huși, municipiul Huși, sprijin financiar în 
valoare de 50.000 lei pentru continuarea lucrărilor de la centrul pastoral-social al 
bisericii. 

Art.5. – Se alocă Mănăstirii Pârvești, comuna Costești, sprijin financiar în 
valoare de 50.000 lei pentru executarea lucrărilor de conservare-restaurare a 
iconostasului de la biserica Sfântul Nicolae. 

Art.6. – Se alocă Parohiei Târzii, comuna Oltenești, sprijin financiar în valoare 
de 40.000 lei pentru continuarea executării finisajelor interioare și exterioare și a 
instalației termice la biserică. 

Art.7. – Se alocă Parohiei Viișoara, municipiul Vaslui, sprijin financiar în valoare 
de 40.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii. 

Art.8. – Se alocă Parohiei ”Înălțarea Domnului” Huși, municipiul Huși, sprijin 
financiar în valoare de 40.000 lei pentru executarea lucrărilor de înlocuire a învelitorii 
bisericii. 

Art.9. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
 Art.10. – 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,          mai 2021 
 
            PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu               
                                                                                     Avizează pentru legalitate, 

                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                              Diana-Elena Ursulescu 

                      
 
              DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                               Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                             şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                      Director executiv, 
                                                                                     Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute.                                       

http://www.cjvs.eu/
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REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar  

unor unități de cult din județul Vaslui 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
În conformitate cu prevederile: Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 67/2021 

privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022-2024, Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 
din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar si cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 
din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun astăzi 
atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 
unor unități de cult din județul Vaslui, și anume: Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, 
com. Al. Vlahuță, Mănăstirea Grăjdeni, com. Fruntișeni, Parohia Sf. Petru și Pavel, 
mun. Bârlad, Parohia Sf. Dumitru I Huși, mun. Huși, Mănăstirea Pârvești, com. Costești, 
Parohia Târzii, com. Oltenești, Parohia Viișoara, mun. Vaslui și Parohia ”Înălțarea 
Domnului” Huși, mun. Huși. 

Conform art. 3 alin.(3) din Ordonața Guvernului nr. 82/2001, de la bugetele 
locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru  
întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, 
construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea 
bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, 
pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi 
repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor 
unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru 
construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de 
asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de 
asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea. În sensul prevederilor art.2 lit a) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, lăcașul de cult este un imobil în care se oficiază 
servicii religioase sau care servește acestui scop, respectiv: biserică, casă de 
rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu 
monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe 
asimilate acestora. 
 La baza întocmirii proiectului de hotărâre se află solicitarea Episcopiei Hușilor 
nr. 2887/13.05.2020, în calitatea sa de unitate centrală de cult, împreună cu cererile 
celor opt unități de cult din județul Vaslui, după cum urmează: 

a). Prin cererea nr. 3/08.02.2021 a Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, com. 
Al. Vlahuță, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 1998/08.02.2021, se solicită 
ajutor financiar pentru executia pardoselii din marmura la biserica mănăstirii. 
Valoarea devizului lucrărilor de executat este de 291.639,25 lei, iar valoarea 
sprijinului financiar propus este de 50.000 lei. 

b). Prin cererea nr. 2/23.02.2021 a Mănăstirii Grăjdeni, com. Fruntișeni, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 2861/24.02.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea lucrărilor remodelare a acoperișului si de reconfigurare a 
turlei bisericii Sf. Ierarhi Nicolae și Sf. Treime, biserică ce se regăsește în lista 



monumentelor istorice din județul Vaslui. Valoarea totală a devizului rămas de 
executat este de 164.581,52 lei fara TVA, iar valoarea sprijinului financiar propus este 
de 40.000 lei. 

c). Prin cererea nr. 11/23.03.2021 a Parohiei Sf. Petru și Pavel, mun. Bârlad, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 4395/24.03.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea lucrărilor de finisaje, dotare și amenajare la biserica 
parohială. Valoarea devizului lucrărilor de executat este de 1.701.495,49  lei, iar 
valoarea sprijinului financiar propus este de 50.000 lei. 

d). Prin cererea nr. 7/24.03.2021 a Parohiei Sf. Dumitru I Huși, mun. Huși, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 4567/29.03.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea lucrărilor în vederea finalizării centrului pastoral-social  
(capelă mortuară, sală de protocol, birouri) al bisericii Sf. Dumitru I. Valoarea 
devizului rămas de executat, pe anul 2021, este de 197.380,09 lei, iar valoarea 
sprijinului financiar propus este de 50.000 lei.  

e). Prin nr. 12/24.03.2021 a Mănăstirii Pârvești, com. Costești, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui cu nr. 4639/30.03.2021, se solicită sprijin financiar pentru 
executarea lucrărilor de conservare-restaurare la iconostasul bisericii, biserică ce se 
regăsește în lista monumentelor istorice din județul Vaslui. Valoarea devizului 
lucrărilor de executat este de 691.000,67 lei, iar valoarea sprijinului financiar propus 
este de 50.000 lei. 

f). Prin cererea nr. 8/12.04.2021 a Parohiei Târzii, com. Oltenești, înregistrată 
la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5514/15.04.2021, se solicită ajutor financiar pentru 
continuarea executării finisajelor interioare și exterioare și a instalației termice la 
biserică. Valoarea devizului lucrărilor de executat este de 80.488,19 lei, iar valoarea 
sprijinului financiar propus este de 40.000 lei. 

g). Prin cererea Parohiei Viișoara, mun. Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean 
Vaslui cu nr. 5711/20.04.2021, se solicită ajutor financiar pentru continuarea lucrărilor 
de construire a bisericii. Valoarea devizului lucrărilor de executat este de 524.974,85 
lei, iar valoarea sprijinului financiar propus este de 40.000 lei. 

h). Prin cererea nr. 7/02.04.2021 a Parohiei ”Înălțarea Domnului” Huși, mun. 
Huși, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 5846/21.04.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru executarea lucrărilor de înlocuire a învelitorii bisericii. Valoarea 
devizului lucrărilor de executat este de 63.525,73 lei, iar valoarea sprijinului financiar 
propus este de 40.000 lei. 

Solicitările mai sus menționate se încadrează în destinațiile precizate în lege și 
sunt însoțite de documentele specificate în Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1470/2002. 

II. Impactul socio-economic: Unitățile solicitante sunt unități de cult fără 
venituri sau cu venituri reduse și, astfel, se completează fondurile acestora cu sume 
destinate construirii sau reparării acestora sau altor clădiri și dependințe asimilate 
acestora. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: 360.000 lei, sumă prevăzută 
in bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Vaslui nr. 67/2021 privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe 
anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024.  
      IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul.  

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate: După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată 
prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire, Mănăstirii 
Nașterea Maicii Domnului, com. Al. Vlahuță, Mănăstirii Grăjdeni, com. Fruntișeni, 



Parohiei Sf. Petru și Pavel, mun. Bârlad, Parohiei Sf. Dumitru I Huși, mun. Huși, 
Mănăstirii Pârvești, com. Costești, Parohiei Târzii, com. Oltenești, Parohiei Viișoara, 
mun. Vaslui si Parohiei ”Înălțarea Domnului” Huși, mun. Huși. 

Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ținând cont de argumentele prezentate 
mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea proiectului de hotărâre privind 
acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui, sens în care a 
fost elaborat proiectul de hotărâre ataşat prezentului referat de aprobare, cu sprijinul 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 7046/17.05.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 

 unor unități de cult din județul Vaslui 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/acordarea de 
sprijin financiar unor unități de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din 
Romania, situate în județul Vaslui; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: 360.000 lei, sumă prevăzută in 
bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 67/2021 privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2021 și a 
estimărilor pentru anii 2022-2024; 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: 

 Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:  
 Ordonanța 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; 
 Hotărârea 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; 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propun analiza şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 
 

 Director executiv, 
Mircea Țuțuianu 

 




