
  

                                                                                                 
                                                                                                   

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. 20005/21.12.2021; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  
nr. 20006/21.12.2021; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

— Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/08.04.2021 privind aprobarea  

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 
— adresa „Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 19550/14.12.2021; 
— 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,     

         
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 100.000 lei „Mănăstirii Ciolanu”  

din  comuna Tisău, pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a unui drum de 
acces în incinta mănăstirii pentru autospecialele Inspectoratului Județean 

pentru Situații de Urgență; 
 

 



  

 

 
 

Art.2. (1) Suma menţionată la art. 1 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 sumei alocate la art. 1 se 

va face în conformitate cu cap 4. Art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 
1470/2002  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 

România. 

  
Art.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
  

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărâri  Instituției Prefectului - Județul Buzău precum și publicarea acesteia 

pe site-ul  autorității publice județene. 
  

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 

 
                                 CONTRASEMNEAZĂ,  
             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 
                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 263 
BUZĂU, 22 DECEMBRIE  2021 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 



  

 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 
     Nr. 20005/21.12.2021 

 

 

 

 

 

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 adresei 

nr. 19550/14.12.2021 a „Mănăstirii Ciolanu”  din  comuna Tisău, pentru 
finalizarea lucrărilor de amenajare a unui drum de acces în incinta mănăstirii 

pentru autospecialele ISU. 
Pentru solicitarea de mai sus se propune acordarea  de la Cap. 67.02- 

Cultură, recreere, religie, Titlu 59 – „Susţinerea cultelor” a sumei de 100.000 
lei. 

Precizez că prin art. 21 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 116/2021 a fost alocată suma de 90.000 lei , insuficientă pentru 

finalizarea drumului de acces conform criteriilor impuse de Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență. 

 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 



  

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
    Nr. 20006/21.12.2021 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 


