
ROMANIA
coNsrLIUL JUDETEAN BUZiU

HOTARARE
pentru aprobarea acorddrii unui sprijin financiar

Schitului ,,Sfintii Arhangheli Mihail 9i Gavril,, Berca din cadrul
Arhiepiscopiei Buzdului 9i Vrancei

Consiliu I Judetean BuzSu;
Av6 nd in vedere:

- expunerea de motive a pregedintelui Consiliului ludelean BuzEu
inregistratS )a ff .7 527 / 23.05.20 lBl- raportul comun al Directiei economice 9i Direcliei juridice 9i administra!ie
publicE localS, inregistrat la nr. 7522/23.05.2018;- avizul de egalitate al Secretarului Judelului Buzbu dat pe proiectul de
hotE16re;

- rapoarteie comisiilor de specialitate ale Consiliului judelean BuzEu
anexate a hotd16re;

- adresa Arhiepiscopiei Buz5ului gl Vrancei inregistrata sub
nr.7391l18.05.2018;

- contractul de finantare nr, 542/t6.10.2017, aferent pOR 2014_2020, Axa
prioritarE 5, Prioritatea de investitii 5,1 - proiect ,,Consolidarea,
restaurarea si punerea in valoare a Ansamblului Schitul Sfintii Arhanoheli
lvlihail gi Gavrll - fost5 MEn5stire Berca;- prevederile Strategiei de dezvoitare si promovare a Turismului in ludetul
BuzSu gi a Planului operaiion a1 2014-2076;- pozitia nr. 566 din anexa la Ordinul ministrului culturii si cultelor
nr. 2374/2004, modificat prin Ordinul nr. 236t/2OtO, pentru aprobarea
Listei monumentelor istorice, actualjzat5 gi a Listei monumentelor istorice
d isp; rute;

- prevederile art. 3, alin. (3) din Ordonanta cuvernului nr. B2l2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdtile de cu t
apartinAnd cultelor religloase recunoscute din Rom6nia, republicatE si
prevederile Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotdrerea
Guvernului ff , L470/2002,

in temeiul art.91 alin (1) 1it.,,c,,, alin. (5), lit.,,a,,- pct. 10 Si art.97 din
Legea nr, 215/2007 a administra!iei pubtice locate, republicatE, cu
mod ificS rile 5: completari.e ulte-ioare,

HoTARASTE:

Art.1. Se aprobS acordarea unui sprijjn financiar Schitului ,,Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavrit" (fostd m;nAstire Berca) in cuantum de cel mult
375.000 lei in scopul asigur;rii cotei proprii de cofinantare de 2Vo din cheltuiel e
eligibile aferente proiectului ,,Consolidarea, Testaurarea 9i punerea in valoare a
Ansamblului SchituLui", imptementat in cadrul pOR 2014-2020, Axa prioritarA 5,
Prioritatea de investitii 5.1 - Consolidarea, protejarea, promovarea 9idezvoltarea patrimoniu ui natural si cultural.



Art.2. (1) Sprijinul financiar prev5zut la art. 1 se va acorda din bugeteleproprii ale Judelului BuzEu - Secliunea ,,Funclionare,, _ Capitolul ,,Cu"lturd,recreere 9i religie", aprobate pentru anii 2018 _ 2020, in transe
corespunz5toare documentelor justificative depuse de unitatea de cuit,prev;zute de Hot6rerea Guvernului nr. 7470/2002.

(2) pentru anul 2018, se voT vira transele corespunz5toare
documentelor financiare emise dupi 01.06.ac.

. Art.3. Direclia economicE a Consiliului Judetean BuzEu va aduce la
indeplin ire preveder'le prezentei hot5rari,

^ .Art.4. Secretarul judelului Buz5u va asigura publicarea hot5rarii pe site_ul
Consiliului ludelean BuzEu si respectiv comunicarea acesteia:- Instituliei Prefectului Judelul BuzEu;- Arhiepiscopiei Buzdului si Vrancei;- Schitului ,,Sfintii Arhangheli [4ihail si cavril,, _ fost5 mEn;stire Berca;- Directiei economice.

PRESEDINTE,

-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
RETARUL JUDETULUI BUZiU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr. 123
BUZAU,31 MAr 2018

Hotir6rea a fost adoptati cu 31 voturi .pentru,,, - voturi ,,impotrivi,,,- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

Fosta mEnEstire Berca in prezent Schitul ,,Sfintii Arhangheli Mihail st
Gavril" este clasificat; ca monument istoric, dat6nd din anul 1694. Acest l5cas
de cult se afE intr-o avansat; stare de deteriorare urmare in primul r5nd unor
calamitS!i naturale.

In Strategia ludelului Buz5u pentru dezvoltarea si promovarea turismului
2074-2020, la Capitolul de oportunit5ti turistice ecumenice, acest obiectiv este
r.enl O-at ca Si punct de i"reres.

Luend act de solicitarea Arhiepiscopiei Buz:ului si Vrancei 9i in
considerarea prevederilor legale a fost iniliat acest proiect de hot516re. Spiijinul
financiar acordat Schitului are ca scop asigurarea cotei de 2olo cofinantare din
cheltuielie eligibile aferente contractului de finantare din fonduri europene
pentru consolidarea 9i restaurarea acestui schit. precizez cd bugetul proiectului
aTe..numai cheltuieli eligibile iar Arhiepiscopia Buz5ului si Vrancei a asigurat
p6nE in prezent suma de 50.629,17 lei din cota de 2yo cofinan!are care esie, in
total de 425.256,66 lei, rEm6n6nd de asigurat pentru 2O1B-2020 (durata
contractului) a proximativ 375,000 lei.

Propun plenului Consiliului ludelean BuzSu adoptarea proiectului de
hotErire in forma prezentatd de initiator.

PRE9EDINTE
NR. 7521l23.Os.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hot516re pentru aprobarea acorddrii unui

sprijin financiar Schitului ,,Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril,,
Berca din cadrul Arhiepiscopiei Buziului 9i Vrancei

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL'UDETEAN BUZAU
Directia economici

Directia Juridicd 9i Administralie
PublicS Locali

Nr.7522/23.O5.2018

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea acordirii unui

sprijin financiar Schitului ,,Sfintii Arhangheli Mihail 9i Gavril,,
Berca din cadrul Arhiepiscopiei Buziului 9i Vrancea

Conform prevederilor art. 82 altn. (3) din Ordonanla cuvernului
nr.82/2001, de la bugetele locale, dect 9i de la bugetul judelului, se pot aloca
fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intrelinerea gi

funclionarea unitElilor de cult fEri venituri sau cu venituri reduse, pentru
construirea ori repararea lScasurilor de cult.

De regulS, in fiecare buget anual al judetului BuzEu sunt prev5zute sume
cu aceastE destinalie.

ln cazul Schitului Berca, fiind in derulare un contract de finanlare din
fonduri europene, sprijinul financiar se va acoTda anual, 2018 - 2020, p6nd la

concurenta sumei de cel mult 375.000 lei (parlial rEmasA din cota de
cofinanlare de 2olo).

Pentru fiecare alocare solicitatE, ?n cursul unui an, schitul va aduce
documente justificative prev5zute de Hotererea Guvernului nr. 7470/2002.

Preciz5m c5 pentru anul 2018 sunt prevdzute sume cu aceast5 destinalie
urmdnd ca Si pentru bugetele anilor 2Ol9 9i 2O2O si fie prev6zute.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTO EX

^-1LIVIU-MIHAI CIOLAN
-- '\\

MIRE PREA
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