
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 17014/19.11.2021 
  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 212 
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.    /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 

   H O T Ă R Ă Ş T E :   
 
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,         noiembrie 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/


 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 17014/19.11.2021 
 
 

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 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, 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, și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.___/2021 privind rectificarea 
a V-a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2021, supunem analizei proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui, 
și anume: Episcopia Hușilor, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” și Parohia 
Draxeni. 

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. 5865/15.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.16727/15.11.2021,       
în calitatea sa de unitate centrală de cult, împreună cu cererile celor trei unități de 
cult din Județul Vaslui.  
 Astfel, prin cererea nr. 5416 /11.10.2021 a Episcopiei Hușilor, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.14833/14.10.2021, se solicită ajutor financiar pentru 
continuarea  lucrărilor de reparații curente la chilii - C4 .Valoarea devizului lucrărilor 
de executat este de 505.680,36 lei, iar valoarea sprijinului financiar propus este de 
100.000 lei. 

Prin cererea nr. 16/09.06.2021 a Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, 
municipiul Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 8868/22.06.2021, se 
solicită ajutor financiar pentru continuarea lucrărilor de pictură. Valoarea totală a 
devizului rămas de executat este de 663.582,62 lei, iar valoarea sprijinului financiar 
propus este de 50.000 lei. 



Prin cererea nr. 26/03.11.2021 a Parohiei Draxeni, comuna Rebricea, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 16123/03.11.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea executării lucrărilor la Așezamântul Social „Sfântul 
Ierarh Nectarie”, Draxeni. Valoarea devizului lucrărilor rest de executat este de 
1.623.997,45 lei, iar valoarea sprijinului financiar propus este de 50.000 lei. 

Solicitările 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 a altor clădiri și dependințe asimilate 
acestora. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: 200.000 lei, sumă prevăzută 
în bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Vaslui nr.___/2021 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judetului 
Vaslui , pe anul 2021.  
      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, 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, Episcopiei Hușilor, Parohiei 
”Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” și Parohiei Draxeni. 

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. 

Pentru 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. 17009/19.11.2021 
 
 
 

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: 200.000 lei, sumă prevăzută in 
bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vaslui nr.     /2021 privind rectificarea a V-a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 
2021 ; 

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 

 



Patr iarhia Română 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

Episcopia Hu,ilor 
Sectorul economic-financiar şi social-misionar 

Str. Ştefan cel Mare, Nr. 1, Huşi, 735100, Jud. Vaslui, România 
Tel./Fax: + 40. 235. 481. 538, + 40. 235. 481.138 

e-mail: episcopia husilor@yahoo.com; web: www.episcopiahusilor.ro

Nr. 5865 / 15.11.2021 

Către 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

În atenţi.a Domnului Preşedinte Dumitru BUZA TU 

Cu deosebit respect, vă adresăm rugămintea de a acorda un ajutor financiar 

Episcopiei Huşilor, municipiul Huşi, judeţul Vaslui, necesar pentru realizarea 

reparaţiilor curente la Ansamblul Episcopiei Huşilor (Chilii - C4), Parohiei Draxeni, 

comuna Rebricea, judeţul Vaslui, necesar pentru continuarea lucrărilor de 

construcţie la Aşezământul Social „Sfântul Ierarh Nectarie" - Draxeni, precum şi 

pentru Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, 

necesar în vederea continuării lucrărilor de pictură de la biserica parohială. 

Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun şi binecuvântare 
îmbelşugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri şi simţăminte. 

Cu nediminuată preţuire şi aleasă consideraţie, 

CONSILIER ECONO CIAL- MISIONAR, 



.�. 

Patriarhia Ro mână 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

Episcopia Buşilor 
Sectorul economic-financiar şi social-misionar 

Str. Ştefan cel Mare, Nr. 1, Huşi, 735100, Jud. Vaslui, România 
Tel./Fax: + 40. 235. 481. 538, + 40. 235. 481. I 38 

e-mail: episcopia husilor@.yahoo.com; web: www.episcopiahusilor.ro

Nr. 5418 / 11.10.2021 

Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

1n atenţia Domnului Preşedinte Dumitru BUZA TU 

Cu deosebit respect, vă înaintăm alăturat documentaţia Episcopiei Huşilor, 

judeţul Vaslui, în vederea acordării unui sprijin financiar, necesar pentru realizarea 

reparaţiilor curente la Ansamblul Episcopiei Huşilor (Chilii - C4). 

Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun şi binecuvântare 

îmbelşugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri şi simţăminte. 

Cu nediminuată preţuire şi aleasă consideraţie, 

EPISCOPUL HUŞILOR 

-MISIONAR,

Pr. Vladimir Beregoi 



·'î

UNITATEA DE CULT 

Nr.
1 

5416 /Data 11.10.2021 

CERERE 

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
şi Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 

Un�tatea de cult solicitantă2 : Episcopia Huşi lor 
Cultul / Eparhia: Episcopia Ortodoxă Huşi 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: Str. Ştefan cel Mare, nr.1, loc. Huşi, jud. Vaslui, cod: 735100 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
unităţii de cult): Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, loc. Huşi,jud. Vaslui 
Hramul (dacă este cazul): ..................................................................................................................................... . 
Codul de Înregistrare Fiscală al unităţii de cult: Cif: 13472609 
Numele şi prenumele reprezentantului unităJii de cult: PS IGNATIE (Ilie) Trif 
Funcţia: Episcop; Telefonul: 0235481538 Email:episcopia_husilor@yahoo.com .. ......... ...... . ... . . . . . . . . . .. . . .. . 
Contul bancar deschis la: Banca Comercială Română; Sucursala: BCR Huşi 

Codul IBAN: I RI Ol 9 I 41 RI NI cj BI o I 2 I 61 t I o I o I s 121113 I 8 I 8 I o I o 1213 I 
Obiectul cererii: Ajutor financiar pentru reparaţii curente la Ansamblul Episcopiei Huşilor ( Chilii- C4) 
Motivarea cererii: Lipsă fonduri din Eparhie/ Resurse financiare mici 
Numărul şi data autorizaţiei de construire: nu este cazul; Data încetării valabilităţii:nu este cazul 
Codul monumentului istoric (dacă este cazul): nu este cazul 
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice ( dacă este cazul): nu este cazul 
Numărul şi data avizului Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul): nu este cazul 
Data începerii lucrărilor: l l . l  0.2021 
Stadiul lucrărilol organizare şantier 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 505.380,36 Ron 
în ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Vaslui, anul şi cuantumul pentru fiecare an din 
ultimii 5 ani: 2018- 100.000 Ron; 2019- 100.000 Ron; 
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: da 
Sprijinul financiar primit din partea altor instituţii publice, denumirea instituţiei şi cuantumul pentru fiecare 
an din ultimii 5 ani: Primăria Mun. Huşi: 2018- 55.000 Ron; 2019- 70.000 Ron; 2021- 90.000 

Secretariatul de Stat pentru Culte: 2019- 200.000 Ron; 2020- 265.000 Ron 

O Avizul unităţii centrale de cult 
O Declaraţia-tip pe propria răspundere 

Semnătura 
şi ştampila solicitantul · 

ANEXE: \ 
,�copia lf

i,. �I? ,t,,ţ, . 
",,. O Autorizaţia de construire (dacă este cazul)

4 

O Avizul de specialitate pentru monumentele istorice ( dacă est 
O Avizul Comisiei de Pictură Bisericească (dacii este cazul)

4 

O Devizul pe anul în curs al lucrărilor rămase de executat
4 

O Atestatul privind activităţile sociale (dacă este cazu1)
4 

O Certificatul de Înregistrare FiscaH!
4 

O Extrasul de cont bancar
4 

O Documente care atestă proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activită� sociale, medicale sau de învăţământ teologic4 

O Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

1 Va fi trecut numărul de înregistrare din Registrul de Intrări/Ieşiri al unităţii de cult.
2 Va fi trecută denumirea unităţii de cult aşa cum este înscrisă în Certificatul de Înregistrare Fiscală.
3 Va fi trecută o scurtă descriere a stadiului lucrărilor; în cazul lucrărilor de pictură trebuie trecut procentul executat din totalul 

lucrării. 
4 Documentele pot fi prt:zentate în fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu menţiunea „conform cu originalul". 
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Patriarhia Română 
·tropolia Moldovei i Bucovinei

Episcopia Huşilor 
Sectorul economic-financiar şi social-misionar 

Str. Ştefan cel Mare, Nr. I, Huşi, 735100, Jud. Vaslui, România 
Tel./Fax: + 40. 235. 481. 538, + 40. 235. 481.138 

e-mail: episcopia husilor(â),yahoo.com; web: www.episcopiahusilor.ro

Nr. 3316 / 16.06.2021 
EPISCOPIA HUŞILOR 
PROTOPOPIATUL VASLUI 

r:-:THAlt�/))rŞllrn :-;R .. :!.� ... 
��-------

llATA .... /<f..:.(/..f .. J.P.i..l. .. 
Către 

PC Pr. Ioan Bîrsan 

Parohia „Sfinţii Arghangheli Mihail şi Gavriil" - Vaslui 

Protopopiatul Vaslui 

Judeţul Vaslui 

Spre ştiinţă: 

Protopopiatul Vaslui 

Urmare cererii preacucemiciei voastre, înregistrată la Cancelaria Centrului 

Eparhial Huşi, cu numărul de mai sus, vă aducem la cunoştinţă că Preasfinţitul 

Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, v-a acordat arhiereasca binecuvântare de a 

depune un dosar de f
i

nanţare la Consiliul Judeţean Vaslui, în vederea obţinerii unui 

sprijin financiar, necesar pentru continuarea lucrărilor de pictură de la biserica 

parohială. 

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 

L - MISIONAR, 

Pr. Vla 



UNITATEA DE CULT 

Nr. 1 /6 /Data tJ9. (}{. 202 f 

CERERE 

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
şi Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 

Unii,tea de cult soliei tantă2 • /Z,,1� /v,'.�;. :f.-,:.4;.<lh(r,yi il!0�e'.t{1!.�1f 1_f 6_g.;,1li f
Cultul sau Eparhia: ............................. U.'i..01.r.�r1 .. ti"&.{"·c�··,;.·· .. ··· .. Jit· ........ Ie'tt·1······· .. ··· ............. .. 
��'.'.

·
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Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
unilă!ii de cult): ........................................ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... .. 
Pozi1ia şi Pagina din Statul de F
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Numărul şi data avizului Ministerului Culturii şi ldentitătii Naţionale / Direcţiei Judetene de C11ltură şi 
Identitate Naţională (dacă este cazul): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . .  · · · · · ..... .... J s· .. · ..... · ·,'/· ..... · · · · · · .. .. Numi\iltl şi data avizului Comisi�i de Pic�ră Bisericească (dacă este cazul): . .  (? ........ jz.(}./1: ....................... .. 
Data începerii lusrărilor� ..... J.Q.,j ...... Z.QI� ...... '{;, .. 
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Stadiul lucrărilor"': ...... 1.� ....... tr..t�:,.��� .... � ...... C.1·J::</'�%.:o·�ÎJ'(�.� .J� �.,/Af�� ...... �: ..... � ..... �.( .. � ... /,,..,(:ţ'f!
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În ce valoare: .................. : ............................................. 
D
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Dacii au fost justificate în totalitate sumele primite: ........ � ................................ 
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................. ........ ci ................. . 

în cc ani a mai µ,rj�11iJ spri.iin ti,1anciar ge .ta an}nsti��publice (utti1i! s a,�i)· 1\r... .. ?9!-.1. ... V5 .. :.:. .... �.: · · · · · · · .. ��df;:}}}<.�· o{. �cw.�···�·�Y�!f. � .. ��. ·> .. t1- .. ... . . . . . .. fh'-$.'� .... . �.9.·P� ,
ln <.:e valoare: ............... ?..'!!.?.P. ... � ....... � .. �.f ..... F-���'.':L� ....... � .. .' ....... �.fi.}.Q.P.r//f:e,� ....................... . 

CERTIFf C exactitatea datelor de mai sus, pentru care răspund conform prevederilor legale. 

Semnătura 
tampila �licjţantylui O ,1 "<. f. '.. fc.1t e.l, I.')('). )c;,i_,, (c' C},-

1 Va fi trecut numărul d� inregistrare din Registrul de Intrări/Ieşiri al unitătii de cult. 
, . 

• Va fi trecută denumirea unită\ii de cult <1�a cum este înscrisă in Certificatul de Inregistrare � is�ală. 
' V,, fi trecută o scurlă de.scriere a stadiului lucrărilor. 



Patriarhia Română 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

Episcopia Buşilor 
Sectorul economic-financiar şi social-misionar 

Str. Ştefan cel Mare, Nr. 1, Huşi, 735100, Jud. Vaslui, România 
Tel./Fax: + 40. 235. 481. 538, + 40. 235. 481.138 

e-mail: episcopia husilor(@.yahoo.com; web: www.episcopiahusilor.ro

Nr. 5713 / 03.11.2021 

Către 

PC Preot Vasile Macsim 

Parohia Draxeni 

Protopopiatul Vaslui 

Judeţul Vaslui 

Spre ştiinţă: 

Protopopiatul Vaslui 

Urmare cererii preacucemiciei voastre, înregistrată la Cancelaria Centrului 

Eparhial Huşi, cu numărul de mai sus, vă aducem la cunoştinţă că Preasfinţitul 

Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, v-a acordat arhiereasca binecuvântare de a 

înainta dosarul de finanţare către Consiliul Judeţean Vaslui, în vederea obţinerii unui 

ajutor financiar, necesar pentru continuarea lucrărilor de construcţie la 

,,Aşezământul Social Sfântul Ierarh Nicolae - Draxeni", situat în satul Draxeni, 

comuna Rebricea, judeţul Vaslui. 

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 

CONSILIER ECONO L - MISIONAR, 

Pr. VI 



UNI'fA'fEA 02 CULT 

Nr.
1 

26/Data 03.11.2021

CERERE 

şi Hotlrârii Guvernului nr. 1470/2002 

Unitatea de cult solicitantâi : Parohia Oraxeni 
Cultul/ Eparhia: Episcopia Huşilor 
Adres.s ţpmplet.a .s 1.mit.atii dl.? cult solicitante: Sat DraJ1.eni. Comun.s Rf:bricf.la , Judl.'tul Vaslui 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
uniUiţii de cult): .................................. . . ...... .................. .......... . . . .......... ................................................ . 
liramul (dacă este cazul): ............................................................ , ....................................................................... .. 
Codul de Înregistrare Fiscală al unităţii de cult: 17985801 
Numele şi prenumele reprezentantului unităţii de cult: pr. Macsim Tiberiu Vasile 
Funcţia: preot paroh; Telefonul:0741225244; E-mail: prvasilem@yahoo.com 
Contul bancar deschis la: ......... BCR. .............. Sucursala: ......................... Vaslui .................. . 
Codul IBAN: I RI Ol 7161 RI NI CI BI o 1216121 o I o 161 o j 1121 s 111 o I o I o I s I
Obiectul cererii: finanţare construcţie Asezământ Social Stăntul Ierarh Nectarie, Draxeni 
Motivarea cererii: 

Din luna decembrie 2019 am demarat lucrările de construcţie a Asezământului Social Sfântul Ierarh 
Nectarie- Draxeni, care va cuprinde: o cantină socială-în care vor lua masa persoanele nevoiaşe din parohia 
noastră, un centru de zi-în care vom desfăşura activităţi remediale şi recreative pentru 35 de copii din 
familiile defavorizate sau cu risc de abandon şcolar, un centru rezidenţial pentru 38 de persoane vârsticc, care 
vor primi cazare, masă, servicii de îngrijire medicală, asistenţă psihologică şi spirituală şi un centru de 
îngrijire la dontic:iliu. 

Aceste activităţi sunt necesare întrucât cele mai multe familii se întreţin din alocaţia copiilor şi din 
ajutorul social , părinţii neavând posibilitatea să presteze un serviciu în zonă. De asemenea, nici munca 
câmpului nu poate fi pentru ei o sursă de venit, întrucât pământul este sărăcăcios.În parohia noastră avem 
familii cu mulţi copii, al căror nivel de trai este foarte scăzut. Deşi parohia nu are un număr mare de familii, 
avem peste 300 de copii, dintre care mai mult de jumâtate sunt în situatia descrisâ.O parte dintre aceşti elevi 
au un potenţial extraordinar, remarcându-se chiar la concursurile naţionale. 

(::�ntrtJl d� ii ptmtrn �Ppii ar yţni în în�JDPinMţa a��slPr �YPÎJ pfţrindµ-l� P ş1tnsij în pJµş la 
educa pe, o alternativă de a petrece timpul liber în mod constructiv şi nu în ultimul rând o masă caldă de care 
mulţi dintre ei nu au parte. 

Între persoanele defavorizate se află şi mulţi bătrâni singuri, care din nefericire au fost daţi uitării de 
cei din familia lor. Această stare este întâlnită şi în comunităţile învecinate cu parohia noastră şi chiar la 
nivelul întregului judeţ. Numărul redus de centre rezidenţiale la nivelul judeţului .este un argument în plus 
pentru construcţia centrului rezidenţial dedicat persoanelor vârstnice şi a centrului de îngrijire la domiciliu 
pentru bătrânii care nu sunt dependenţi în totalitate. 

Prin includerea acestor două categorii de vârstă în centru, copii şi bătrâni, vom avea de câştigat cu 
toţii:copiii vor învăţa să ofere compasiune şi sprijin celor neputinciosi şi totodată vor învăţa din înţelepciunea 
\Tâtstkilor, iar aceştia din urmă se vor simţi utili şi St? \/Or încărca pozitiv din bucuria şi inocenţa c:opiilor. 

Prin cantina socială vom putea răspunde necesită�lor celor trei obiective enumerate, aici pregătindu
se masa pentru copii din centrul de zi, bătrânii instituţionalizaţi �i cei de la domiciliu, cât şi pentru cazurile 
sociale care nu sunt incluse în cadrul acestor trei programe. 

1 Va fi trecut numlirul ele înregistrare din Registrul de Intrări/Ieşiri al unibiţii de cult. 
J Va li trecută denumirea unililtii de cult UŞII cum este înscrisă în Certificatul de Înregistrare Fiscalii. 



Dorinţa de a construi acest centru a încolţit în inima mea în urmă cu zece ani, când am luat contact cu 
realităţile sumbre ale oamenilor din comunitate. Pentru ca visul meu să devină realitate, m-am străduit să fac 
economii, astfel încât să pot întocmi proiectul de construcţie şi să demarez începerea lucrărilor. 

Un sprijin financiar în situaţia de faţă este foarte necesar pentru a putea continua lucrările de 
construcţie a aşel.ământului, astfel incit activităţile pe care dorim să le derulăm să prindă contur. 

Numărul şi data autorizaţiei de construire:16 din 26. l I. 2019; Data încetării valabilităţii: 25. l I. 2021 
Codul monumgntului istoric (dacă este cazul): ......... -................................................................................... . 
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul): ... -... . .. . .. . ..... . .. ...... . . . . . . . .  . 
Numărul şi data avizului Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul): .............. -................................. . 
Data începerii lucrărilor: 10. 12. 2019 
Stadiul lucrărilor3

: s-a executat aproximativ 60% din stadiul cladirii la roşu, respectiv cot.a +6m 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 1.623.997,45 lei 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliu judetean., anul şi cuantumul pentru fiecare an din 
ultimii 5 ani: 2020- 83.559 lei 
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: .DA ..................................................................................... . 
Sprijinul financiar primit din partea altor instituţii publice, denumirea instituţiei şi cuantumul pentru fiecare 
an din ultimii 5 ani: SSC 2020 - 300.000 lei, 

'l 
Consiliu judetean 2020- 83.559 lei 

Semnitura 
şi ştampila solicitantului 

ANEXE: 

O Avizul unităţii centrale de cult 
O Declaraţia-tip pe propria răspundere 
O Autorizaţia de construire (dacii este cazul)4 

[J Avizul de specialitate pentru monumentele istorice ( dacii este cazul)4 

n Avizul Comisioi do Picturii Bisericească (dacă este oazul)4 

O Devizul pc anul în curs al lucră.rilor rămase de executa14 

11 Atestatul privind activitălile social.e (dacă este cazul)4 

n Certificatul de Înrcgistn1rc fisc111i14 

O Extrasul de cont bancar4 

O Documente care atestă proprietatea asupra imobilelor în care se des�ră activi1A1i sociale, medicale sau de învăţământ teoloiic4 

O Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

3 Va fi trecutu o scurtă descriere o stadiului lucrărilor; în cazul lucrilrilor de pictură trebuie trecut procentul executat din totalul 
lucrării. 

� Dooumontcilo pot fi prczont11tu în fowcopic. cortilicalc, 6\lb i;cmniltum bencficiorului. cu mcn1iunc11 „conform cu Orijpn11lul". 




