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  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  187/2021 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui  

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

15435/22.10.2021; 
-  cererea Parohiei Sf. Trei Ierarhi II - Bârlad nr. 12/15.04.2021, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 5776/20.04.2021; 
- cererea Parohiei Sf. Gheorghe, municipiul Bârlad nr. 78/15.10.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 15064/18.10.2021 
-  cererea Parohiei Sf. Petru și Pavel, municipiul Bârlad nr. 32/17.08.2021, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 12018/23.08.2021; 
-  cererea Bisericii Penticostale ,,Filadelfia”,oraș Murgeni nr.06/21.09.2021, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.13752/23.09.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 15441/22.10.2021; 
- 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. 121/2021 privind  rectificarea a III-a a 
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 Parohiei Sf. Trei Ierarhi II - Bârlad , municipiul Bârlad, sprijin 

financiar în valoare de 50.000 lei pentru continuarea executării lucrărilor la biserica 
parohială. 

Art.2. – Se alocă Parohiei Sf.Gheorghe, municipiul Bârlad, sprijin financiar în 
valoare de 150.000 lei pentru finalizarea lucrărilor din proiectul ,,Valorificarea 
turistică a ansamblului monument istoric Sf.Gheorghe a breslei abagerilor din 
municipiul Bârlad”. 

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



Art.4. – Se alocă Bisericii Penticostale ,,Filadelfia” ,oraș Murgeni, sprijin 
financiar în valoare de 50.000 lei pentru executarea lucrarilor de renovare lăcaș de 
cult.  

Art.5. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
 Art.6. – 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,         octombrie 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. 15435/22.10.2021 
 

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: Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 

121/2021 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, se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin 
financiar unor unități de cult din județul Vaslui, și anume: Parohiei Sf. Trei Ierarhi II – 
Bârlad, Parohiei Sf.Gheorghe, municipiul Bârlad, Parohiei Sf. Petru și Pavel, municipiul 
Bârlad și  Bisericii Penticostale ,,Filadelfia”, oraș Murgeni. 

Conform art. 3 alin.(3) din Ordonanța 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. 5556/21.10.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.15387/22.10.2021 
în calitatea sa de unitate centrală de cult, împreună cu cererile celor trei unități de 
cult din județul Vaslui, după cum urmează: 

a). -  prin cererea nr. 12/15.04.2021 a Parohiei Sf. Trei Ierarhi II - Bârlad, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 5776/20.04.2021 , se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea lucrarilor la biserica parohiala - instalația termică, 
construire clădire centrala termică și anexa. Valoarea devizului lucrărilor de executat 
este de 489.328,94 lei, iar valoarea sprijinului financiar propus este de 50.000 lei. 

b). - prin cererea nr. 78/15.10.2021 a Parohiei Sf.Gheorghe, municipiul Bârlad 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 15064/18.10.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea și finalizarea lucrărilor rest de executat la acoperiș, 
precum si la arhitectura, biserică ce se regăsește în lista monumentelor istorice din 
județul Vaslui. Valoarea totală a devizului rămas de executat este de 204.572,34 lei 
fără TVA, iar valoarea sprijinului financiar propus este de 150.000 lei. 



c). - prin cererea nr. 32/17.08.2021 a Parohiei Sf. Petru și Pavel, mun. Bârlad, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 12018/23.08.2021, se solicită ajutor 
financiar pentru continuarea lucrărilor de finisaje, dotare și amenajare la biserica 
parohială. Valoarea devizului lucrărilor rest de executat este de 1.547.215,41  lei, iar 
valoarea sprijinului financiar propus este de 50.000 lei. 

 Prin cererea nr.06/21.09.2021 a Bisericii Penticostale ,,Filadelfia”, oraș 
Murgeni, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.13752/23.09.2021 și avizată de   
către Comunitatea Regională Penticostală Suceava prin aviz nr. 451/21.09.2021, se 
solicită ajutor financiar pentru renovarea lăcașului de cult din orașul Murgeni. Valoarea 
devizului lucrărilor rămase de executat este de 444.051,00  lei, iar valoarea sprijinului 
financiar propus este de 50.000 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: 300.000 lei, sumă prevăzută 
în bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Vaslui nr. 121/2021 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judetului 
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, Parohiei Sf. Trei 
Ierarhi II – Bârlad, Parohiei Sf.Gheorghe, municipiul Bârlad, Parohiei Sf. Petru și Pavel, 
mun. Bârlad și Bisericii Penticostale ,,Filadelfia”,oraș Murgeni. 

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, apreciem ca necesară şi oportună inițierea proiectului de hotărâre privind 
acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui, care a fost 
elaborat 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. 15441/22.10.2021 
 
 
 

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: 300.000 lei, sumă prevăzută in 
bugetul local al județului în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 121/2021 privind rectificarea a III-a 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 

 



Patriarhia Română 

Mitropolia Moldovei si Bucovinei 

Episcopia Huşilor 
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 husilor1@.yahoo.com; web: www.episcorliahusilor.ro

Nr. 5556/21.10.2021 

Către 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

�SILIUL JUDEŢEAN VASWI 
·U@ISTRATUAAG� 

w�E 
NR. 1 sJ 2: 
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În atenţia Domnului Preşedinte Dumitru BUZA TU 

Cu deosebit respect, vă adresăm rugămintea de a acorda un ajutor financiar 
Parohiilor „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", ,,Sfântul Gheorghe" şi „Sfinţii Trei Ierarhi" II, 

din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, necesar în vederea continuării lucrărilor de 
construcţie şi reabilitare desfăşurate în cadrul acestora. 

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 



; 

Patriarhia Română 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

Episcopia Buşilor 
:torul economic-financiar şi social-misionar 

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

e-mail: episc6pia husilor@yahoo.com: web: www.episcopiahusilor.ro

Nr. 2465 / 16.04.2021 

Către 

PC Preot Sorinei Vîrlan 

Parohia „Sf. Trei Ierarhi" II 

Protopopiatul Bârlad 

Judeţul Vaslui 

Spre ştiinţă: 

Protopopiatul Bârlad 

CONS1LiuTiui5fffAN'vAsLUI 
REGISTRATURA GENERALĂ 

� NR 5'J-ţJ; lEŞIRE 
"i.tu.J..IL_ luna -12..!:!_ an 20� 

Urmare cererii preacucerniciei 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 pentru a 

înainta un dosar de finanţare către Consiliul Judeţean Vaslui, sprijin necesar pentru 

continuarea lucrărilor de construcţie interioare la biserica parohială cu hramul „Sf. 

Treime" din Bârlad : instalaţia termică, confecţionarea catapetesmei şi a mobilierului 

bisericesc, construirea camerei centralei termice, a clopotniţei, anexei, aleilor, 

grupurilor sanitare şi împrejmuirea cu gard. 

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 

CONSILIER ECONOM AL - MISIONAR, 

-
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UNITATEA DE CULT 

Nr.
1
12/DatalS.04.2021 

CERERE 

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 

şi Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 

Unitatea de cult solicitantă2: Parohia Sf.Trei Ierarhi II-Bârlad 
Cultul/ Eparhia: Huşilor 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: Bârlad, Jud. Vaslui ,Str.Soveja, nr.11 . 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
unităţii de cult): Loc.Bârlad ,str.C.Coposu , nr.9 A . 
Hramul (dacă este cazul): Sf.Treime. 
Codul de Înregistrare Fiscală al unităţii de cult: 13006889 
Numele şi prenumele reprezentantului unităţii de cult: Pr. Vîrlan Sorinei 
Funcţia: Preot Paroh.; Telefonul: 0724456779; E-mail: virlan_sorin@yahoo.com 
Contul bancar deschis la: Raiffeisen Bank, Sucursala: Fagului , Bârlad 

Codul IBAN: I RI ol 4 \ 41 R\ zi B\ RI o I o I o I o I o 161 o I o\ 1 \ 1 I & 141 o 14 \ 8 I 8 \
Obiectul cererii: Solicităm sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor interioare la biserica parohială
instalaţie termică ,confecţionare catapeteasmă şi mobilier bisericesc ,construire clădire centrală termică şi 
anexă ,clopotniţă , grupuri sanitare şi împrejmuire . 
Motivarea cererii: Parohia nu are biserică parohială pentru desfăşurarea cultului şi a activitătilor social
filantropice iar enoriaşii au posibilităţi financiare modeste pentru a putea suporta costurile de construire şi 
dotare a bisericii parohiale 
Numărul şi data autorizaţiei de construire: 67 din 28.03.2019; Data încetării valabilităţii: 28.03.2024 
Codul monumentului 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: 1 .10.2019 
Stadiul lucrărilor3: Lucrări interioare biserică şi se doreşte achiziţionarea şi montarea instalaţiei termice 
,dotarea cu catapeteasmă si mobilier bisericesc , achizitionarea de icoane la catapeteama si laterale in biserica 
,construirea anexei şi a camerei centralei , a grupurilor sanitare ,clopotniţei şi împrejmuire . 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 489328.943 Ron 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul Judetean Vaslui, anul şi cuantumul pentru fiecare an din 
ultimii 5 ani - anul 2019-50000Ron şi anul 2020-40000 Ron 
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: Au fost justificate în întregime 
Sprijinul financiar primit din partea altor instituţii publice, denumirea instituţiei şi cuantumul pentru fiecare 
an din ultimii 5 ani: Secretariatul de Stat pentru Culte anul 2019- 125000 Ron şi anul 2020-80000 Ron : 
Consiliul local Barlad anul 2019 -27870 Ron şi anul 2020 -25000 Ron. 

Semnătura 

şi ştampila solicitantului 
ANEXE: 

Avizul unităţii centrale de cult 
Declaraţia-tip pe propria răspundere 
Autorizaţia de construire ( dacă este cazul/ 
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice ( dacă este cazul)4 

Avizul Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul)4 

Devizul pe anul în curs al lucrărilor rămase de executat4 

Atestatul privind activităţile sociale (dacă este cazul)4 

Certificatul de Înregistrare Fiscală4 

Extrasul de cont bancar 4

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

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 prezentate în fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu menţiunea „conform cu originalul".







Patriarhia Română 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

Episcopia Duşilor 
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@yahoo.com; web: www.episcopiahusilor.ro

Nr.4544/19.08.2021 

Către 

P.C. Aurelian-Ciprian Tacu
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Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" - Bârlad

Protopopiatul Bârlad

Judeţul Vaslui

Spre ştiinţă: 

- Protopopiatul Bârlad

Urmare cererii Preacucerniciei 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, pentru a obţine un sprijin financiar, în vederea continuării lucrărilor 

de construcţie la biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". 

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, 
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L - MISIONAR, 
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32 /Data 17.08.2021

!EŞIRE 
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CERERE

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

Unitatea de cult solicitantă2: Parohia Sf. Petru şi Pavel"- Bârlad 
Cultul / Eparhia: Episcopia Huşilor 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: Str. Sucevei, nr. 7, Mun. Bârlad, Jud. Vaslui 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
unităţii de cult): ---
Hramul (dacă este cazul): ,,Sf. Ap. Petru şi Pavel" 
Codul de Înregistrare Fiscală al unităţii de cult: 13006927 
Numele şi prenumele reprezentantului unităţii de cult: Tacu Aurelian-Ciprian 
Funcţia: preot paroh; Telefonul: 0766465173; E-mail: cipriantacu@yahoo.com 
Contul bancar deschis la: BCR Sucursala: Bârlad 

Codul IBAN: I RI ol 6151 RI NI ci BI o 12 I 6 I o I t I 6 I 8 I 6 I 4 I 31 o 151 o I o I o 11

Obiectul cererii: sprijin financiar în vederea continuării lucrărilor de finisaje, dotare şi amenajare la biserica 
parohială 
Motivarea cererii: lipsă fonduri financiare 
Numărul şi data autorizaţiei de construire: Nr. 142 din 20.07.2015; Data încetării valabilităţii: 01.06.2026 
Codul monumentului 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: 01.06.2016 
Stadiul lucrărilor3: finisaje interioare şi exterioare, amenajare curte (sistematizare)- trotuare, construire gard, 
etc. 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 1.547.215,41 Ron ( TVA inclus) 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Vaslui, anul şi cuantumul pentru fiecare an din 
ultimii 5 ani: anul 2020- 100.000 lei, anul 2021- SO.OOO 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: 
Primăria Mun. Bârlad- 25.000 lei/2015; 27.000 lei/2018; 27.870 lei/2019; 25.000 lei/2020
Secretariatul de Stat pentru Culte - 2018- 75.000 lei; 2019- 75.000 lei ; 2020- 200.000 lei. 

Semnător 
!\.,Q.. A � 

ANEXE: 

şi ştampila sJ>l.��\hu�U�
i �OJA 

D Avizul unităţii centrale de cult 

/J} 'î ,

1 
• •0, D Declaraţia-tip pe propria răspundere *cn o� I • \ . I � :<{ ' 

D Autorizaţia de construire (dacă este cazul)4 

/Slţ C ,· 13006927 q_
"C" 1/) 

J Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este c - uţ/b.s,h-.. 
�10��/ 

0 Avizul Comisiei de Pictură Bisericească ( dacă este cazul)4 %-o, ·,;-'L..I pE: ,s�<.._C 

. , • . 4 �uri ,,r,,.s\J O Devizul pe anul m curs al lucranlor rămase de executat -��� 
D Atestatul privind activităţile sociale (dacă este cazul)4 

O Certiifoatul de Înregistrare Fiscală4 

D Extrasul de cont bancar4 
Documente care atestă proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale sau de învăţământ teologic4 

D 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. 
' 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 prezentate în fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu menţiunea „conform cu originalul". 



CULTUL CRESTIN PENTICOSTAL- BI. ERICA LUI 

DUMNEZEU APOSTOLICA DIN ROMANIA 

Str. Carol Davila 81,sector 5, Bucuresti, cod 050453 tel/fax 021/3119295;0314054542 

Cont IBAN R029RNCB0077029207060001,BCR,filiala sect. 6 Bucuresti 

450 
. ii� O�, �7-,� Nr . ............... din ..................................... . 

Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

Va trimitem alaturat dosarul de cerere intocmit de BISERICA PENTICOSTALA "FILADELFIA" 

MURGENI judetul VASLUI, in vederea accesarii fondurilor de stat pentru construirea lacasului de 

cult. 

PRESEDINTE, 

Liviu Axinte 



UNITATEA DE CULT 

Nr.1
_ 06_/Data 21.09.2021 

CERERE 

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

Unitatea de cult solicitantă2 : BISERICA PENTICOSTALA „FILADELFIA"
Cultul I Eparhia: CULTUL CRESTIN PENTICOSTAL 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: JUD. VASLUI, ORAS MURGENI STR.DR. EMIL JUV ARA 
NR 231 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprijin financiar (în cazul în care diferă de adresa 
unităţii de cult): ............................. NU ESTE CAZUL ... . .. . ..... . . . ... ........................................................... . 
Hramul (dacă este cazul): ................. NU ESTE CAZUL .................................................................................. . 
Codul de Înregistrare Fiscală al unităţii de cult: . . .  30025708 ..................... . ....... . . . . . . . . . . ..... . 
Numele şi prenumele reprezentantului unităţii de cult: .. MURUI BRIGADIER ................. . 
Funcţia: ... PREZBITER. .... ; Telefonul: .. 0742927651..; E-mail: . . . ................................. . 
Contul bancar deschis la: .BANCA COMERCIALA ROMANA S.A ... Sucursala: BARLAD 

Codul IBAN: 

Obiectul cererii: RENOVARE LACAS DE CULT 
Motivarea cererii: LIPSA FONDURI 
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 CAZUI, . .  . 
Numărul şi data avizului Comisiei de Pictură Bisericească (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL. .............. . 
Data începerii lucrărilor: LA PRIMIREA FINANTARII.. ......................................................... . 
Stadiul lucrărilor3 : .ORGANIZARE SANTIER 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: 444.051,00 LEI 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la S.S.C., anul şi cuantumul pentru fiecare an din ultimii 5 ani: ....... 
2016 - 60.000 LEI ; 2019 - 40.000 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: ............... . ........ ......... NU ESTE CAZUL ......... . ......................................... . 

ANEXE: 

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

O Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)4 

O Avizul Comisiei de Pictură Bisericească ( dacă este cazul )4 

)!l Devizul pe anul în curs al lucrărilor rămase de executat4 

O Atestatul privind activităţile sociale (dacă este cazul)4 

�Certificatul de Înregistrare Fiscală4 

ji:Extrasul de cont bancar4 

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

�otografii 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 prezentate în fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu menţiunea „conform cu originalul". 



CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL 
BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA 
COMUNITATEA REGIONALĂ PENTICOSTALĂ SUCEAVA 
OODDOODDOOOOOOODOODOOOODlJlJDlJlJDDOOODDODOOOOOOOaanr:iaooaOOOO 
Mun. Suceava, str. Gh. Doja nr.188, email:pent_sv@yahoo.com, CIF 4243991 
Cont R048RNCB0244020418040001 BCR Ag. Curtea Domnească Suceava 

Nr. 451 din 21.09.2021 

AVIZ 

Comunitatea Regională Penticostală -Suceava - în calitate de for tutelar -
cu sediul în mun. Suceava, str, Gh. Doja nr. 188, reprezentată legal de domnul 
Axinte Liviu în funcţia de preşedinte, avizează favorabil cererea depusă de 
Biserica Penticostală „Filadelfia" din localitatea Murgeni,str. Emil Juvara nr. 
231, judeţul Vaslui la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru obţinerea unui 
sprijin financiar. 

Menţionăm faptul că Biserica Penticostală „Filadelfia" cu sediul în 
localitatea Murgeni,str. Emil Juvara nr. 231, judeţul Vaslui este parte a 
Cultului Creştin Penticostal din România în baza autorizaţiei de funcţionare nr. 
2452. 

Vă mulţumim şi sperăm într-o rezolvare favorabilă a cerererii noastre. 
Cu deosebit respect, 

PRESEDINTE, 
Pastor Axinte Liviu 

SECRETAR, 

Pastor Croitor Dragoş 




