PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al
judeţului Buzău pe anul 2020 pentru unele unităţi de cult
religios recunoscute în România

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului
de hotărâre înregistrat la nr. 7.187/18.05.2020;
raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la
nr. 7.188 /18.05.2020;
avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de
hotărâre;
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.23/19.02.2020 privind aprobarea
bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019;
adresa parohiei “Murgeşti” din comuna Murgeşti înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 17.442/03.12.2019;
adresa parohiei
“Pleşcoi” din comuna Pleşcoi înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 1.080/22.01.2020;
adresa parohiei “Bâsca Rosaliei” din orașul Nehoiu înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 1.621/29.01.2020;
adresa parohiei “Vadu-Soreşti” din comuna Zărneşti înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 2.039/04.02.2020;
adresa parohiei “Lipia I” din comuna Merei înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 3.107/20.02.2020;
adresa parohiei “Lunca Rătești” din comuna Berca înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 3.172/21.02.2020;
adresa parohiei “Focşănei” din comuna Vadu Paşii înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 3.173/21.02.02020;
adresa parohiei “Sfîntul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău înregistrată
la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 3.304/24.02.2020;
adresa parohiei “Pătârlagele I” din oraş Pătârlagele înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 3.370/25.02.2020;
adresa parohiei “Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău înregistrată
la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 3.553/27.02.2020;
adresa parohiei “Tuturor Sfinților” din municipiul Buzău înregistrată la
Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 3.857/03.03.2020;
adresa parohiei “Boboc” din comuna Cochirleanca înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 3.973/04.03.2020;
adresa parohiei “Mărunţişu” din oraş Pătârlagele înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.150/09.03.2020;
adresa parohiei
“Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Buzău
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 4.324/11.03.2020;

— adresa parohiei “Călţuna” din comuna Smeeni înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.326/11.03.02020;
— adresa parohiei “Măgura” din comuna Măgura înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.331/11.03.2020;
— adresa parohiei “Cernătești” din comuna Cernătești înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.346/11.03.2020;
— adresa parohiei
“Beceni” din comuna Beceni înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.371/11.03.2020;
— adresa parohiei “Crâng” din oraş Pătârlagele înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 4.618/16.03.2020;
— adresa parohiei “Poieni” din oraş Pătârlagele înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 5.292/30.03.2020;
— adresa parohiei “Pănătău” din comuna Pănătău înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 5.501/06.04.2020;
— adresa parohiei “Largu”
din
comuna Largu înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 7.218/19.05.2020
— prevederile art. 3, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată
prin Legea nr.125/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în
România;
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002
privind aprobarea
Normelor
metodologice
pentru
aplicarea
Ordonanţa
Guvernului
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
— prevederile legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general
al cultelor;
— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.173 alin.(1) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” şi art. 182 din Ordonanța
de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei “ Murgeşti” din
comuna Murgeşti pentru achiziţionarea mobilierului bisericesc ce va împodobi
biserica parohială;
Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei “Pleşcoi” din
comuna Pleşcoi pentru refacerea acoperişului bisericii parohiale;
Art.3. Se aprobă acordarea sumei de
10.000 lei parohiei “Bâsca
Rosaliei” din orașul Nehoiu pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a structurii
din lemn a acoperişului sfântului lăcaş şi schimbarea învelitorii din tablă zincată
din titan zinc;
Art.4. Se aprobă acordarea sumei de 9.000 lei parohiei “Vadu-Soreşti”
din comuna Zărneşti pentru continuarea lucrărilor de pictură murală şi reparaţii
exterioare;
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Art.5. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Lipia I” din
comuna Merei pentru continuarea lucrărilor de finisaje la capela mortuară;
Art.6. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Lunca
Rătești” din comuna Berca pentru demararea lucrărilor de pictură murală;
Art.7. Se aprobă acordarea sumei de 7.000 lei parohiei ““Focşănei” din
comuna Vadu Paşii pentru realizarea lucrărilor de construire a clopotniţei de
lângă biserica parohială;
Art.8. Se aprobă acordarea sumei de 11.000 lei parohiei “Sfîntul Ioan
Botezătorul” din municipiul Buzău pentru realizarea lurărilor din lemn de frasin
stratificat(corp proscomidiar,ferestre altar, uşă
altar,lambriu de lemn şi
căptuşeli usi);
Art.9. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Pătârlagele
I” din oraş Pătârlagele pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi extindree
a casei praznicale;
Art.10. Se aprobă acordarea sumei de 17.000 lei parohieie “Înălțarea
Sfintei Cruci” din municipiul Buzău pentru amenajarea curţii bisericeşti;
Art.11. Se aprobă acordarea sumei de 11.000 lei parohiei “Tuturor
Sfinților” din județul Buzău pentru continuarea lucrărilor de pictură la lăcaşul de
cult;
Art.12. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei “Boboc” din
comuna Cochirleanca pentru continuarea lucrărilor de pictură din tehnica
frescă la biserica parohială;
Art.13. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Mărunţişu”
din oraş Pătârlagele
pentru continuarea lucrărilor de construire a casei
praznicale;
Art.14. Se aprobă acordarea sumei de 11.000 lei parohiei “Nașterea
Maicii Domnului” din municipiul Buzău pentru continuarera lucrărilor de
construire a Capelei;
Art.15. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Călţuna” din
comuna Smeeni pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire cu gard a curţii
bisericii parohiale;
Art.16. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Măgura” din
comuna Măgura pentru construirea unei case praznicale;
Art.17. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Cernătești”
din comuna Cernătești pentru continuarea lucrărilor de construire a casei
praznicale;
Art.18. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Beceni” din
comuna Beceni pentru achiziţionarea unei centrale termice pe lemne;
Art.19. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Crâng” din
oraş Pătârlagele pentru consolidarea bisericii parohiale pe exterior;
Art.20. Se aprobă acordarea sumei de 14.000 lei parohiei “Poieni” din
oraş Pătârlagele pentru restaurarea catapetesmei şi a icoanelor de pe aceasta;
Art.21. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Pănătău”
din comuna Pănătău pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la clopotniţa
bisericii;
Art.22. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Largu” din
comuna Largu pentru amenajarea curţii parohiale cu pavaj;
Art.23. (1) Sumele menţionate la art. 1-22 se asigură de la bugetul
propriu al judeţului Buzău, Secţiunea de funcţionare, Cap. 67- 02- Cultură,
recreere, religie, Titlu 59 „Alte cheltuieli – Susţinere culte”.
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(2) Justificarea modului de utilizare a sumelor alocate la art. 115 se va face în conformitate cu cap 4. Art.15 din Hotărâreas Guvernului
nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
în România.
Art.24. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.25. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura aducerea la
cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri prin publicarea acesteia pe
site-ul şi în Monitorul oficial al judeţului, precum şi transmiterea hotărârii
Instituției Prefectului Județului Buzău şi instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 84
BUZĂU , 21.05.2020
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 7.187 18.05.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din
bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2020 pentru
unele unităţi de cult religios recunoscute în România
Referatul de iniţiere al preşedintelui a fost iniţiat în baza adreselor:
- nr. 17.442/03.12.2019 a parohiei
“Murgeşti” din comuna Murgeşti
pentru achiziţionarea mobilierului bisericesc ce va împodobi biserica
parohială;
- nr. 1.080/22.01.2020 a parohiei “Pleşcoi” din comuna Pleşcoi
refacerea acoperişului bisericii parohiale;

pentru

- nr. 1.621/29.01.2020 a parohiei “Bâsca Rosaliei” din orașul Nehoiu
pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a structurii din lemn a
acoperişului sfântului lăcaş şi schimbarea învelitorii din tablă zincată din
titan zinc;
- nr. 2.039/04.02.2020 a parohiei “Vadu-Soreşti” din comuna Zărneşti
pentru continuarea lucrărilor de pictură murală şi reparaţii exterioare;
- nr. 3.107/20.02.2020 a parohiei “Lipia I” din comuna Merei pentru
continuarea lucrărilor de finisaje la capela mortuară;
-

nr. 3.172/21.02.2020 a parohiei “Lunca Rătești” din comuna Berca
pentru demararea lucrărilor de pictură murală;

- nr. 3.173/21.02.02020 a parohiei ““Focşănei” din comuna Vadu Paşii
pentru realizarea lucrărilor de construire a clopotniţei de lângă biserica
parohială;
- nr. 3.304/24.02.2020 a parohiei “Sfîntul Ioan Botezătorul” din municipiul
Buzău pentru realizarea lurărilor din lemn de frasin stratificat(corp
proscomidiar,ferestre altar, uşă altar,lambriu de lemn şi căptuşeli usi);
- nr. 3.370/25.02.2020 a parohiei “Pătârlagele I” din oraş Pătârlagele
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi extindree a casei praznicale;
- nr. 3.553/27.02.2020 a parohieie “Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul
Buzău pentru amenajarea curţii bisericeşti;
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- nr. 3.857/03.03.2020 a parohiei “Tuturor Sfinților” din municipiul Buzău,
județul Buzău pentru continuarea lucrărilor de pictură la lăcaşul de cult;
- 3.973/04.03.2020 a parohiei “Boboc” din comuna Cochirleanca pentru
continuarea lucrărilor de pictură din tehnica frescă la biserica parohială;
- nr. 4.150/09.03.2020 a parohiei “Mărunţişu” din oraş Pătârlagele pentru
continuarea lucrărilor de construire a casei praznicale;
- nr. 4.324/11.03.2020 a parohiei “Nașterea Maicii Domnului” din
municipiul Buzău pentru continuarera lucrărilor de construire a Capelei;
- nr. 4.326/11.03.02020 a parohiei “Călţuna” din comuna Smeeni pentru
realizarea lucrărilor de împrejmuire cu gard a curţii bisericii parohiale;
- nr. 4.331/11.03.2020 a parohiei “Măgura” din comuna Măgura pentru
construirea unei case praznicale;
- nr. 4.346/11.03.2020 a parohiei “Cernătești” din comuna Cernătești
pentru continuarea lucrărilor de construire a casei praznicale;
- nr. 4.371/11.03.2020 a parohiei “Beceni” din comuna Beceni pentru
achiziţionarea unei centrale termice pe lemne;
-

nr. 4.618/16.03.2020 a parohiei “Crâng” din oraş Pătârlagele pentru
consolidarea bisericii parohiale pe exterior;

- nr. 5.292/30.03.2020 a parohiei “Poieni” din oraş Pătârlagele pentru
restaurarea catapetesmei şi a icoanelor de pe aceasta;
- nr. 5.501/06.04.2020 a parohiei “Pănătău” din comuna Pănătău pentru
efectuarea lucrărilor de reparaţii la clopotniţa bisericii;
-

nr. 7.218/19.05.2020 a parohiei “Largu”
amenajarea curţii parohiale cu pavaj;

din

comuna Largu pentru

Pentru solicitările de mai sus se propune acordarea de la Cap. 67.02Cultură, recreere, religie, Titlu 59 –“Susţinerea cultelor” a sumei de 224.000
lei, astfel:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei

“Murgeşti” din comuna Murgeşti 8.000 lei;
“Pleşcoi” din comuna Pleşcoi 8.000 lei;
“Bâsca Rosaliei” din orașul Nehoiu 10.000 lei;
“Vadu-Soreşti” din comuna Zărneşti 9.000 lei;
“Lipia I” din comuna Merei 10.000 lei;
“Lunca Rătești” din comuna Berca 10.000 lei;
“Focşănei” din comuna Vadu Paşii 7.000 lei;
“Sfîntul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău 11.000 lei;
“Pătârlagele I” din oraş Pătârlagele 10.000 lei;
“Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău 17.000 lei;
“Tuturor Sfinților” din municipiul Buzău 11.000 lei;

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei
parohiei

“Boboc” din comuna Cochirleanca 8.000 lei;
“Mărunţişu” din oraş Pătârlagele 10.000 lei;
“Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Buzău11.000 lei;
“Călţuna” din comuna Smeeni 10.000 lei
“Măgura” din comuna Măgura 10.000 lei
“Cernătești” din comuna Cernătești 10.000 lei
“Beceni” din comuna Beceni 10.000 lei
“Crâng” din oraş Pătârlagele 10.000 lei
“Poieni” din oraş Pătârlagele 14.000 lei
“Pănătău” din comuna Pănătău 10.000 lei
“Largu” din comuna Largu 10.000 lei

Faţă de cele prezentate, propun adoptarea proiectul de hotărâre în forma
prezentată de inițiator.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 7.188 /18.05.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din
bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2020 pentru
unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Analizând

proiectul

de

hotărâre

iniţiat

se

constată

au

fost

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte:
-

rectificarea bugetului;

-

structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli pe secţiunea de funcţionare;

-

sursele de finanţare;
Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan
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