
  

 

                                                                                             PROIECT 
                                                                                         

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al 

judeţului Buzău pe anul 2021 pentru unele unităţi de cult 
religios recunoscute în România 

 
Consiliul Judeţean Buzău, 

         Având în vedere: 

— referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău  de iniţiere a proiectului 
de hotărâre înregistrat la nr. 10206/25.06.2021; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  

nr. 10207/25.06.2021; 
— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

— hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/08.04.2021 privind aprobarea  
bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 

— adresa parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul Râmnicu Sărat înregistrată 
la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 1702/29.01.2021; 

— adresa parohiei „Pătârlagele  I” din oraşul Pătârlagele  înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4428/12.03.2021; 
— adresa parohiei „Valea Viei” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 4429/12.03.2021; 

— adresa parohiei „Tigoiu” din comuna Podgoria înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 5157/23.03.2021; 

— adresa  parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău înregistrată 
la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 6217/09.04.2021; 

— adresa parohiei „Gura Sărății” din comuna Merei înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 6218/09.04.2021; 

— adresa parohiei „Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 6349/13.04.2021; 

— adresa parohiei „Cernătești” din comuna Cernătești înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 6548/16.04.2021; 

— adresa parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Buzău înregistrată 

la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 6695/20.04.2021; 
— adresa parohiei „Fințești” din comuna Năeni înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 6769/21.04.2021; 

— adresa parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Buzău înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 7340/06.05.2021;  

— adresa parohiei „Mierea” din comuna Vernești înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 7641/11.05.2021; 

— adresa parohiei „Valea Puțului” din comuna Săpoca înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 7750/13.05.2021; 

— adresa parohiei „Boboc” din comuna Cochirleanca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 7752/13.05.2021; 



  

 

— adresa parohiei „Siriu” din comuna Siriu înregistrată la Consiliul Judeţean 

Buzău sub  nr. 7820/14.05.2021; 

— adresa parohiei „Săpoca” din comuna Săpoca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 7840/17.05.2021; 

— adresa parohiei „Sudiți-Gherăseni” din comuna Gherăseni înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 8066/19.05.2021; 

— adresa parohiei „Calvini” din comuna Calvini înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 8452/27.05.2021; 

— adresa parohiei „Puieștii de Jos” din comuna Puiești înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 8464/27.05.2021; 

— adresa parohiei „Sfântul Sava de la Buzău” din municipiul Buzău înregistrată 

la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 8527/28.05.2021; 
— adresa „Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 8528/28.05.2021; 

— adresa parohiei „Bozioru” din comuna Bozioru înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 8547/28.05.2021; 
— adresa parohiei „Lunca-Rătești” din comuna Berca înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9116/09.06.2021; 

— adresa parohiei „Padina I” din comuna Padina înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 9539/15.06.2021; 

— adresa parohiei „Pănătău” din comuna Pănătău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9710/17.06.2021; 
— adresa parohiei „Poieni” din oraşul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9731/17.06.2021; 
— adresa parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din  municipiul Buzău înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 9847/18.06.2021; 

— adresa parohiei „Lunca Pătârlagele” din  orașul Pătârlagele înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 10031/23.06.2021; 

— 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,  

cu modificările și completările ulteioare,     

         
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 9.000 lei parohiei „Sfinții Voievozi” 

din municipiul Râmnicu Sărat continuarea lucrărilor la exteriorul capelei 

mortuare; 
 



  

 

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de  8.000 lei parohiei „Pătârlagele I” 

din orașul Pătârlagele pentru executarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei 

bisericii parohiale; 
 

Art.3. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei   parohiei „Valea Viei” din 

orașul Pătârlagele pentru montarea de uși și ferestre la biserica parohială; 

 

Art.4. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei  parohiei  „Tigoiu” din 

comuna Podgoria pentru continuarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale; 
 

Art.5. Se aprobă acordarea sumei de  10.000  lei  parohiei „Sfântul Ioan 

Botezătorul” din municipiul Buzău pentru realizarea unor lucrări în Sf. Altar 
(ferestre din lemn de frasin cu ancadramente, lambriu din lemn sculptat, 

ferestre din lemn de meranti); 

 

Art.6. Se aprobă acordarea sumei de  10.000 lei parohiei „Gura Sărății” 
din comuna Merei pentru schimbarea acoperișului la casa praznicală și capela 

mortuară; 

 
Art.7. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Tuturor 

Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău  pentru continuarea lucrărilor de pictură a 

bisericii parohiale; 
 

Art.8. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei parohiei „Cernătești” 
din comuna Cernătești pentru continuarea lucrărilor de construire a casei 

praznicale; 

 
Art.9. Se aprobă acordarea sumei de  9.000  lei  parohiei „Nașterea 

Maicii Domnului” din  municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de finisare 

interioare și placare cu granit a pardoselilor de la anexele bisericii; 
 

Art.10. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei  „Fințești” din 
comuna Năeni pentru continuarea lucrărilor de construire a capelei și a casei 

parohiale; 
 

Art.11. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei  parohiei „Sfântul 

Apostol Andrei” din municipiul Buzău pentru realizarea unui altar de vară în 

curtea bisericii; 

 

Art.12. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Mierea” din 

comuna Vernești pentru tâmplărie PVC cu geam termopan; 
 

Art.13. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Valea Puțului” 

din comuna Săpoca pentru continuarea lucrărilor de reparații la acoperișul 
bisericii parohiale și de zugrăvire a exteriorului; 

 
Art.14. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Boboc” din 

comuna Cochirleanca pentru continuarea lucrărilor la casa praznicală și capela 

mortuară (gresia pentru pardoseală și băi);  

 



  

 

Art.15. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Siriu” din 

comuna Siriu pentru refacerea gardului de împrejmuire a curții bisericii 

parohiale; 
 

Art.16. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Săpoca” din 

comuna Săpoca pentru înlocuirea instalației electrice interioare; 

 

Art.17.  Se aprobă acordarea sumei de 9.000 lei parohiei „Sudiți-

Gherăseni” din comuna Gherăseni pentru reabilitarea și consolidarea bisericii 
parohiale; 

 

Art.18. Se aprobă acordarea sumei de 9.000 lei parohiei „Calvini” din 
comuna Calvini pentru începerea lucrărilor de îndiguire a unei suprafețe de 

teren din apropierea casei praznicale; 

 

Art.19. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Puieștii de 
Jos” din comuna Puiești pentru începerea lucrărilor de pictură; 

 

Art.20. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfântul Sava 
de la Buzău” din  municipiul Buzău pentru refacerea tencuielii pereților interiori 
pentru continuarea lucrărilor de pictură; 

 
Art.21. Se aprobă acordarea sumei de 90.000 lei „Mănăstirii Ciolanu”  

din  comuna Tisău pentru amenajarea unui drum de acces în incinta mănăstirii 
pentru autospecialele ISU; 

 

Art.22. Se aprobă acordarea sumei de 7.000 lei parohiei „Bozioru” din  
comuna Bozioru pentru înlocuirea mochetei din biserica parohială; 

 

Art.23. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Lunca Rătești” 
din comuna Berca pentru continuarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale; 

 
Art.24. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Padina I” din 

comuna Padina pentru construirea unui așezământ social; 
 

Art.25. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Pănătău” din 

comuna Pănătău pentru efectuarea unor lucrări de pavare a aleii de acces la 

biserica parohială; 

 

Art.26. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Poieni” din  

orașul Pătârlagele pentru continuarea lucrărilor de reparații curente; 
 

Art.27. Se aprobă acordarea sumei de 18.500 lei parohiei „Înălțarea 

Sfintei Cruci” din  municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de amenajare 
a curții bisericii parohiale; 

 
Art.28. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Lunca 

Pătârlagele” din  orașul Pătârlagele pentru începerea construcției unui nou 

lăcaș de cult; 

 



  

 

Art.29. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Cuvioasa 

Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat pentru efectuarea unor lucrări de 

reparații la biblioteca parohială și la sala de mese; 
 

Art.30. (1) Sumele menţionate la art. 1-29 se asigură de la bugetul 

propriu al judeţului Buzău, Secţiunea de funcţionare, Cap. 67- 02 Cultură, 

recreere, religie, Titlu 59 „Alte cheltuieli – Susţinere culte”. 

 

             (2) Justificarea modului de utilizare a sumelor alocate la art. 1-
28 se va face în conformitate cu cap 4. Art.15 din Hotărârea 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.31. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 Art.32. Secretarul 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. 117 
BUZĂU 23 IUNIE 2021 

 

 



  

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

              PREŞEDINTE 
     Nr. 10206/25.06.2021 

 

 
REFERAT  

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume din 

bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 pentru 
unele unităţi de cult religios recunoscute în România 

 

Referatul  de iniţiere al Preşedintelui a fost întocmit în baza adreselor: 

 

- nr. 1702/29.01.2021 a parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul 
Râmnicu Sărat continuarea lucrărilor la exteriorul capelei mortuare; 

- nr. 4428/12.03.2021 a parohiei „Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele 
pentru executarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei bisericii parohiale; 

- nr. 4429/12.03.2021 a parohiei „Valea Viei” din orașul Pătârlagele 
pentru montarea de uși și ferestre la biserica parohială; 

- nr. 5157/23.03.2021 a parohiei „Tigoiu” din comuna Podgoria pentru 
continuarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale; 

- nr. 6217/09.04.2021 a parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din 
municipiul Buzău pentru realizarea unor lucrări în Sf. Altar (ferestre din lemn 

de frasin cu ancadramente, lambriu din lemn sculptat, ferestre din lemn de 
meranti); 

- nr. 6218/09.04.2021 a parohiei „Gura Sărății” din comuna Merei pentru 
schimbarea acoperișului la casa praznicală și capela mortuară; 

- nr. 6349/13.04.2021 a parohiei „Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul 
Buzău  pentru continuarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale; 

- nr. 6548/16.04.2021 a parohiei „Cernătești” din comuna Cernătești 
pentru continuarea lucrărilor de construire a casei praznicale; 

- nr. 6695/20.04.2021 a parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din  

municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de finisare interioare și placare 
cu granit a pardoselilor de la anexele bisericii; 

- nr. 6769/21.04.2021 a parohiei „Fințești” din comuna Năeni pentru 

continuarea lucrărilor de construire a capelei și a casei parohiale; 

- nr. 7340/06.05.2021 a  parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul 
Buzău pentru realizarea unui altar de vară în curtea bisericii; 

- nr. 7641/11.05.2021 a parohiei „Mierea” din comuna Vernești pentru 

tâmplărie PVC cu geam termopan; 

- nr. 7750/13.05.2021 a parohiei „Valea Puțului” din comuna Săpoca 

pentru continuarea lucrărilor de reparații la acoperișul bisericii parohiale și de 

zugrăvire a exteriorului; 

 
 

 

 

 



  

 

- nr. 7752/13.05.2021 a parohiei „Boboc” din comuna Cochirleanca 

pentru continuarea lucrărilor la casa praznicală și capela mortuară (gresia 

pentru pardoseală și băi);  
- nr. 7820/14.05.2021 a parohiei „Siriu” din comuna Siriu pentru 

refacerea gardului de împrejmuire a curții bisericii parohiale; 

- nr. 7840/17.05.2021 a parohiei „Săpoca” din comuna Săpoca pentru 

înlocuirea instalației electrice interioare; 

- nr. 8066/19.05.2021 a parohiei „Sudiți-Gherăseni” din comuna 

Gherăseni pentru reabilitarea și consolidarea bisericii parohiale; 
- nr. 8452/27.05.2021 a parohiei „Calvini” din comuna Calvini pentru 

începerea lucrărilor de îndiguire a unei suprafețe de teren din apropierea casei 

praznicale; 
- nr. 8464/27.05.2021 a parohiei „Puieștii de Jos” din comuna Puiești 

pentru începerea lucrărilor de pictură; 

- nr. 8527/28.05.2021 a parohiei „Sfântul Sava de la Buzău” din  

municipiul Buzău pentru refacerea tencuielii pereților interiori pentru 
continuarea lucrărilor de pictură; 

- nr. 8528/28.05.2021 a „Mănăstirii Ciolanu”  din  comuna Tisău pentru 

amenajarea unui drum de acces în incinta mănăstirii pentru autospecialele 
ISU; 

- nr. 8547/28.05.2021 a parohiei „Bozioru” din  comuna Bozioru pentru 

înlocuirea mochetei din biserica parohială; 
- nr. 9116/09.06.2021 a parohiei „Lunca Rătești” din comuna Berca 

pentru continuarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale; 
- nr. 9539/15.06.2021 a parohiei „Padina I” din comuna Padina pentru 

construirea unui așezământ social; 

- nr. 9710/17.06.2021 a parohiei „Pănătău” din comuna Pănătău pentru 
efectuarea unor lucrări de pavare a aleii de acces la biserica parohială; 

- nr. 9731/17.06.2021 a parohiei „Poieni” din  orașul Pătârlagele pentru 

continuarea lucrărilor de reparații curente; 
- nr. 9847/18.06.2021 a parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din  municipiul 

Buzău pentru continuarea lucrărilor de amenajare a curții bisericii parohiale; 
- nr. 10031/23.06.2021 a parohiei „Lunca Pătârlagele” din orașul 

Pătârlagele pentru începerea construcției unui nou lăcaș de cult; 
- nr. 10121/24.06.2021 a parohiei „Cuvioasa Parascheva” din municipiul 

Râmnicu Sărat pentru efectuarea unor lucrări de reparații la biblioteca 

parohială și la sala de mese; 

 

Pentru solicitările de mai sus se propune acordarea  de la Cap. 67.02- 

Cultură, recreere, religie, Titlu 59 – „Susţinerea cultelor” a sumei de 344.500 

lei, astfel: 
 

- parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul Râmnicu Sărat 9.000 lei; 
- parohiei „Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele 8.000 lei; 
- parohiei „Valea Viei” din orașul Pătârlagele 8.000 lei; 
- parohiei „Tigoiu” din comuna Podgoria 8.000 lei; 

- parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău 10.000 lei; 
 
 

 



  

 

- parohiei „Gura Sărății” din comuna Merei 10.000 lei; 
- parohiei „Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău 15.000 lei; 

- parohiei „Cernătești” din comuna Cernătești 8.000 lei; 

- parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din  municipiul Buzău 9.000 lei; 
- parohiei „Fințești” din comuna Năeni 8.000 lei; 

- parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Buzău 10.000 lei; 

- parohiei „Mierea” din comuna Vernești 8.000 lei; 

- parohiei „Valea Puțului” din comuna Săpoca 8.000 lei; 

- parohiei „Boboc” din comuna Cochirleanca 8.000 lei 

- parohiei „Siriu” din comuna Siriu 8.000 lei 
- parohiei „Săpoca” din comuna Săpoca 8.000 lei 

- parohiei „Sudiți-Gherăseni” din comuna Gherăseni 9.000 lei 

- parohiei „Calvini” din comuna Calvini 9.000 lei 

- parohiei „Puieștii de Jos” din comuna Puiești  8.000 lei 
- parohiei „Sfântul Sava de la Buzău” din  municipiul Buzău 10.000 lei 

- „Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău 90.000 lei 

- parohiei „Bozioru” din comuna Bozioru 7.000 lei 
- parohiei „Lunca Rătești” din comuna Berca 8.000 lei 

- parohiei „Padina I” din comuna Padina 8.000 lei 

- parohiei „Pănătău” din comuna Pănătău 8.000 lei 
- parohiei „Poieni” din orașul Pătârlagele 8.000 lei 

- parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău 18.500 lei 
- parohiei „Lunca Pătârlagele” din orașul Pătârlagele 8.000 lei 

- parohiei „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat 10.000 lei 
 
 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 



  

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

    DIRECŢIA ECONOMICĂ 

    Nr. 10207/25.06.2021 
 

 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea  unor sume  din  

bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 pentru 
unele unităţi de cult religios recunoscute în România 

 
 

 
    Analizând proiectul de hotărâre iniţiat, se constată că 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 
 

 

 

 


