
 

                                                                                           

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al 
judeţului Buzău pe anul 2022 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. 5764/29.03.2022; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  
nr. 5765/29.03.2022; 

— 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. 7/11.02.2022 privind 

aprobarea  bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2022; 
— adresa parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul Râmnicu Sărat, 

județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 1802/31.01.2022; 

— adresa parohiei „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat, 
județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   

nr. 3077/17.02.2022; 
— adresa parohiei „Oreavu I – Valea Râmnicului” din comuna Oreavu, 

județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 3078/17.02.2022; 

— adresa parohiei „Unguriu” din comuna Unguriu, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 3083/17.02.2022; 
— adresa  parohiei „Ojasca” din comuna Unguriu, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 3084/17.02.2022; 
— adresa parohiei „Racovițeni” din comuna Racovițeni, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 3295/21.02.2022; 
— adresa parohiei „Costești” din comuna Costești, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 3916/02.03.2022; 
— adresa parohiei „Coțatcu” din comuna Podgoria, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 3996/03.03.2022; 
— adresa parohiei „Crâng” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4102/04.03.2022; 
— adresa parohiei „Lunca” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 4104/04.03.2022; 
— adresa parohiei „Gura Sărății” din comuna Merei, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4368/09.03.2022;  

— adresa parohiei „Lanurile” din comuna Ziduri, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4369/09.03.2022; 



 

— adresa parohiei „Mierea” din comuna Vernești, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4370/09.03.2022; 
— adresa parohiei „Măgura” din comuna Măgura, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr.4379/09.03.2022; 

— adresa parohiei „Zărnești” din comuna Zărnești, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4341/09.03.2022; 

— adresa parohiei „Cernătești” din comuna Cernătești, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4492/10.03.2022; 

— adresa parohiei „Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău, județul 
Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   

nr. 4493/10.03.2022; 
— adresa parohiei  „Focșănei” din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4494/10.03.2022; 
— adresa parohiei „Nașterea Maicii Domnului - Greci” din municipiul 

Buzău, județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 4537/11.03.2022; 

— adresa parohiei „Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4687/15.03.2022; 

— adresa parohiei „Padina I” din comuna Padina, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr.4715/15.03.2022; 
— adresa parohiei „Bentu” din comuna Gălbinași, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4819/16.03.2022; 
— adresa parohiei „Sfântul Gheorghe” din orașul Nehoiu, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 4960/17.03.2022; 
— adresa parohiei „Satu Nou” din comuna Valea Râmnicului, județul 

Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 5134/21.03.2022; 

— adresa parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău, 
județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   

nr. 5169/21.03.2022; 
— adresa parohiei „Sfântul Mucenic Sava Gotul” din  municipiul Buzău, 

județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 5170/21.03.2022; 

— adresa parohiei „Pănătău” din comuna Pănătău, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5337/22.03.2022; 
— adresa parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Buzău, 

județul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub   
nr. 5342/23.03.2022; 

— adresa „Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5346/23.03.2022; 

— adresa parohiei „Fințești” din comuna Năeni, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5347/23.03.2022; 

— adresa parohiei „Berca” din comuna Berca, județul Buzău, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5629/28.03.2022; 

— adresa parohiei „“Boboc” din comuna Cochirleanca, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5732/29.03.2022; 

— adresa parohiei „Poieni” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5741/29.03.2022; 

— adresa parohiei „Puieștii de Jos” din comuna Puiești, județul Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5763/29.03.2022; 



 

— 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 ulterioare,   

         
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Sfinții 

Voievozi” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, pentru 

continuarea lucrărilor la  capela mortuară; 
 

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei 

„Cuvioasa Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, 
pentru realizarea vitraliilor, pe cadru metalic, pentru cele trei ferestre din 

altarul bisericii; 
 

Art.3. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Oreavu I 
-Valea Râmnicului” din comuna Oreavu, județul Buzău, pentru 

continuarea lucrărilor de restaurare a picturii în tehnica ulei din biserica 
parohială; 

 
Art.4. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei  parohiei  

„Unguriu” din comuna Unguriu, județul Buzău, pentru continuarea 
lucrărilor de construire a unei case funerare în curtea bisericii parohiale; 

 
Art.5. Se aprobă acordarea sumei de 8.000  lei  parohiei „Ojasca” 

din comuna Unguriu, județul Buzău, pentru achiziționarea și montarea 

catapetesmei în biserica parohială; 
 

Art.6. Se aprobă acordarea sumei de  8.000 lei parohiei 
„Racovițeni” din comuna Racovițeni, județul Buzău, pentru continuarea 

lucrărilor de construire a unei capele mortuare; 
 

Art.7. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Costești” 
din comuna Costești, județul Buzău, pentru refacerea exteriorului bisericii 

parohiale; 
 



 

         Art.8. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei parohiei 

„Coțatcu” din comuna Podgoria, județul Buzău, pentru efectuarea 
lucrărilor de subzidire a bisericii parohiale; 

 

Art.9. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei  parohiei „Crâng” 
din  orașul Pătârlagele, județul Buzău, pentru continuarea lucrărilor de 

reparații curente; 
 

Art.10. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei  „Lunca” 
din orașul Pătârlagele, județul Buzău, pentru continuarea lucrărilor de 

construire a bisericii parohiale; 
 

Art.11. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei  parohiei „Gura 
Sărății” din comuna Merei, județul Buzău, pentru înlocuirea mochetei și a 

traversei din biserica parohială; 
 

Art.12. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei 
„Lanurile” din comuna Ziduri, județul Buzău, pentru construirea unui 

ansamblu parohial format din paraclis și casă praznicală; 

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

din comuna Vernești, județul Buzău, pentru executarea lucrărilor de 
amenajare exterioară a bisericii parohiale; 

 
Art.14. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 

„Măgura” din comuna Măgura, județul Buzău, pentru continuarea 
lucrărilor de construcție a casei praznicale; 

  
Art.15. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 

„Zărnești” din comuna Zărnești, județul Buzău, pentru finalizarea 
lucrărilor de reparații la Monumentul Eroilor din curtea bisericii parohiale; 

 
Art.16. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei 

„Cernătești” din comuna Cernătești, județul Buzău, pentru continuarea 

lucrărilor de consolidare și înfrumusețare a bisericii parohiale; 
 

Art.17.  Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei 
„Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău, județul Buzău, pentru 

continuarea lucrărilor de pictură a catapetesmei de la biserica parohială; 
 

Art.18. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 
„Focșănei” din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, pentru continuarea 

lucrărilor de pictură la biserica parohială; 
 

Art.19. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 
„Nașterea Maicii Domnului - Greci” din municipiul Buzău, județul Buzău, 

pentru placarea cu granit a pardoselilor la capelă și continuarea lucrărilor 
la lumânărar și aghiasmatar; 

 

 



 

Art.20. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 

„Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare și extindere a casei praznicale; 

 

Art.21. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Padina 
I”  din  comuna Padina pentru construirea unui așezământ social și a unei 

capele mortuare; 
 

Art.22. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Bentu” 
din  comuna Gălbinași, județul Buzău, pentru amenajarea unui spațiu 

exterior cu foișor și pavele, folosit pentru slujbele în aer liber; 
 

Art.23. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfântul 
Gheorghe” din orașul Nehoiu, județul Buzău, pentru pavarea curții 

catedralei; 
 

Art.24. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Satu 
Nou” din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru pavarea curții 

interioare și repararea treptelor de la biserică și clădirea anexă; 

 
Art.25. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfântul 

Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău, județul Buzău, pentru realizarea 
unor lucrări la locașul de cult (ușă și copertină sculptată la Sfântul Altar, 

diaconicon, pangar, scară cafas), din lemn masiv stratificat; 
 

Art.26. Se aprobă acordarea sumei de 20.000 lei parohiei „Sfântul 
Mucenic Sava Gotul” din  municipiul Buzău, județul Buzău, pentru 

realizare schelă din lemn în altarul catedralei Sf. Sava pentru continuarea 
lucrărilor de pictură; 

 
Art.27. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei 

„Pănătău” din  comuna Pănătău, județul Buzău, pentru realizarea 
reparațiilor aleii de acces în biserică; 

 

Art.28. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Buzău, județul Buzău, pentru 

placarea cu marmură a pridvorului bisericii parohiale; 
 

Art.29. Se aprobă acordarea sumei de 20.000 lei  „Mănăstirii 
Ciolanu” din comuna Tisău, județul Buzău, pentru construirea și 

amenajarea de grupuri sanitare pentru pelerini; 
 

Art.30. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Fințești” 
din comuna Năeni, județul Buzău, pentru continuarea lucrărilor la anexa 

bisericii - casă parohială, casă praznicală și capelă mortuară; 
 

Art.31. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Berca” 
din comuna Berca, județul Buzău, pentru executarea unor lucrări de 

reparații curente la biserica parohială și așezământul social; 

 



 

Art.32. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Boboc” 

din comuna Cochirleanca, județul Buzău, pentru efectuarea mai multor 
lucrări la casa de prăznuire; 

 

Art.33. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Poieni” 
din orașul Pătârlagele, județul Buzău, pentru achiziționarea unor icoane 

de mari dimensiuni, necesare împodobirii pereților bisericii filiale "Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Poieni; 

 
Art.34. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Puieștii 

de Jos” din comuna Puiești, județul Buzău, pentru începerea lucrărilor de 
pictură la biserica parohială; 

 
Art.35. (1) Sumele menţionate la art. 1-34 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.36. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 Art.37. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura 

comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău şi instituţiilor 
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice 

județene. 
  

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

       CONTRASEMNEAZĂ   
         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 83 
BUZĂU,  31 MARTIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 
 



 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 
     Nr. 5764/29.03.2022 

 

 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor sume 

din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 
pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în 

România 
 

Referatul  de iniţiere al preşedintelui a fost întocmit în baza 

adreselor: 
 

- nr. 1802/31.01.2022 a parohiei “Sfinții Voievozi” din municipiul 
Râmnicu Sărat pentru continuarea lucrărilor la  capela mortuară; 

- nr. 3077/17.02.2022 a parohiei “Cuvioasa Parascheva” din 
municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea vitraliilor, pe cadru metalic, 

pentru cele trei ferestre din altarul bisericii; 
- nr. 3078/17.02.2022 a parohiei “Oreavu I -Valea Râmnicului” din 

comuna Oreavu pentru continuarea lucrărilor de restaurare a picturii în 
tehnica ulei din biserica parohială; 

- nr. 3083/17.02.2022 a parohiei  “Unguriu” din comuna Unguriu 

pentru continuarea lucrărilor de construire a unei case funerare în curtea 
bisericii parohiale; 

- nr. 3084/17.02.2022 a parohiei “Ojasca” din comuna Unguriu 
pentru achiziționarea și montarea catapetesmei în biserica parohială; 

- nr. 3295/21.02.2022 a parohiei “Racovițeni” din comuna 
Racovițeni pentru continuarea lucrărilor de construire a unei capele 

mortuare; 
- nr. 3916/02.03.2022 a parohiei “Costești” din comuna Costești  

pentru refacerea exteriorului bisericii parohiale; 
- nr. 3996/03.03.2022 a parohiei “Coțatcu” din comuna Podgoria 

pentru efectuarea lucrărilor de subzidire a bisericii parohiale; 
- nr. 4102/04.03.2022 a parohiei “Crâng” din  orașul Pătârlagele 

pentru continuarea lucrărilor de reparații curente; 
- nr. 4104/04.03.2022 a parohiei  “Lunca” din orașul Pătârlagele 

pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii parohiale; 

- nr. 4368/09.03.2022 a parohiei “Gura Sărății” din comuna Merei 
pentru înlocuirea mochetei și a traversei din biserica parohială; 

- nr. 4369/09.03.2022 a parohiei “Lanurile” din comuna Ziduri 
pentru construirea unui ansamblu parohial format din paraclis și casă 

praznicală; 



 

- nr. 4370/09.03.2022 a parohiei “Mierea” din comuna Vernești 

pentru executarea lucrărilor de amenajare exterioară a bisericii 
parohiale; 

- nr. 4379/09.03.2022 a parohiei “Măgura” din comuna Măgura 

pentru continuarea lucrărilor de construcție a casei praznicale;  
- nr. 4341/09.03.2022 a parohiei “Zărnești” din comuna Zărnești 

pentru finalizarea lucrărilor de reparații la Monumentul Eroilor din curtea 
bisericii parohiale; 

- nr. 4492/10.03.2022 a parohiei “Cernătești” din comuna 
Cernătești pentru continuarea lucrărilor de consolidare și înfrumusețare a 

bisericii parohiale; 
- nr. 4493/10.03.2022 a parohiei “Tuturor Sfinților - Eroi” din 

municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de pictură a catapetesmei 
de la biserica parohială; 

- nr. 4494/10.03.2022 a parohiei “Focșănei” din comuna Vadu Pașii 
pentru continuarea lucrărilor de pictură la biserica parohială; 

- nr. 4537/11.03.2022 a parohiei “Nașterea Maicii Domnului - 
Greci” din municipiul Buzău pentru placarea cu granit a pardoselilor la 

capelă și continuarea lucrărilor la lumânărar și aghiasmatar; 

- nr. 4687/15.03.2022 a parohiei “Pătârlagele I” din orașul 
Pătârlagele pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere a 

casei praznicale; 
- nr. 4715/15.03.2022 a parohiei “Padina I”  din  comuna Padina 

pentru construirea unui așezământ social și a unei capele mortuare; 
- nr. 4819/16.03.2022 a parohiei “Bentu” din  comuna Gălbinași 

pentru amenajarea unui spațiu exterior cu foișor și pavele, folosit pentru 
slujbele în aer liber; 

- nr. 4960/17.03.2022 a parohiei “Sfântul Gheorghe” din orașul 
Nehoiu pentru pavarea curții catedralei; 

- nr. 5134/21.03.2022 a parohiei “Satu Nou” din comuna Valea 
Râmnicului pentru pavarea curții interioare și repararea treptelor de la 

biserică și clădirea anexă; 
- nr. 5169/21.03.2022 a parohiei “Sfântul Ioan Botezătorul” din 

municipiul Buzău pentru realizarea unor lucrări la locașul de cult (ușă și 

copertină sculptată la Sfântul Altar, diaconicon, pangar, scară cafas), din 
lemn masiv stratificat; 

- nr. 5170/21.03.2022 a parohiei “Sfântul Mucenic Sava Gotul” din  
municipiul Buzău pentru realizare schelă din lemn în altarul catedralei Sf. 

Sava pentru continuarea lucrărilor de pictură; 
- nr. 5337/22.03.2022 a parohiei “Pănătău” din  comuna Pănătău 

pentru realizarea reparațiilor aleii de acces în biserică; 
- nr. 5342/23.03.2022 a parohiei “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 

din municipiul Buzău pentru placarea cu marmură a pridvorului bisericii 
parohiale; 

- nr. 5346/23.03.2022 a “Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău 
pentru construirea și amenajarea de grupuri sanitare pentru pelerini; 

- nr. 5347/23.03.2022 a parohiei “Fințești” din comuna Năeni 
pentru continuarea lucrărilor la anexa bisericii - casă parohială, casă 

praznicală și capelă mortuară; 



 

- nr. 5629/28.03.2022 a parohiei “Berca” din comuna Berca pentru 

executarea unor lucrări de reparații curente la biserica parohială și 
așezământul social; 

- nr. 5732/29.03.2022 a parohiei “Boboc” din comuna Cochirleanca 

pentru efectuarea mai multor lucrări la casa de prăznuire; 
- nr. 5741/29.03.2022 a parohiei “Poieni” din orașul Pătârlagele 

pentru achiziționarea unor icoane de mari dimensiuni, necesare 
împodobirii pereților bisericii filiale "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din 

satul Poieni; 
- nr. 5763/29.03.2022 a parohiei “Puieștii de Jos” din comuna 

Puiești pentru începerea lucrărilor de pictură la biserica parohială; 
 

Pentru solicitările de mai sus se propune acordarea  de la Cap. 
67.02- Cultură, recreere, religie, Titlu 59 –“Susţinerea cultelor” a sumei 

de 350.000 lei, astfel: 
 

- 15.000 lei parohiei “Sfinții Voievozi” din municipiul Râmnicu 
Sărat; 

- 15.000 lei parohiei “Cuvioasa Parascheva” din municipiul 

Râmnicu Sărat; 
- 10.000 lei parohiei “Oreavu I -Valea Râmnicului” din comuna 

Oreavu; 
- 8.000 lei parohiei  “Unguriu” din comuna Unguriu; 

- 8.000 lei parohiei “Ojasca” din comuna Unguriu; 
- 8.000 lei parohiei “Racovițeni” din comuna Racovițeni; 

- 8.000 lei parohiei “Costești” din comuna Costești; 
- 8.000 lei parohiei “Coțatcu” din comuna Podgoria; 

- 8.000 lei parohiei “Crâng” din orașul Pătârlagele; 
- 8.000 lei parohiei  “Lunca” din orașul Pătârlagele; 

- 10.000 lei parohiei “Gura Sărății” din comuna Merei; 
- 8.000 lei parohiei “Lanurile” din comuna Ziduri; 

- 8.000 lei parohiei “Mierea” din comuna Vernești; 
- 10.000 lei parohiei “Măgura” din comuna Măgura;  

- 10.000 lei parohiei “Zărnești” din comuna Zărnești; 

- 8.000 lei parohiei “Cernătești” din comuna Cernătești; 
- 15.000 lei parohiei “Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul 

Buzău; 
- 10.000 lei parohiei “Focșănei” din comuna Vadu Pașii; 

- 10.000 lei parohiei “Nașterea Maicii Domnului - Greci” din 
municipiul Buzău; 

-   10.000 lei parohiei “Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele; 
-   8.000 lei parohiei “Padina I”  din  comuna Padina; 

-   8.000 lei parohiei “Bentu” din  comuna Gălbinași; 
-   10.000 lei parohiei “Sfântul Gheorghe” din orașul Nehoiu; 

-   10.000 lei parohiei “Satu Nou” din comuna Valea Râmnicului; 
-   10.000 lei parohiei “Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul 

Buzău; 
- 20.000 lei parohiei “Sfântul Mucenic Sava Gotul” din municipiul 

Buzău; 

- 10.000 lei parohiei “Pănătău” din  comuna Pănătău; 



 

- 10.000 lei parohiei “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din 

municipiul Buzău; 
- 20.000 lei  “Mănăstirii Ciolanu” din comuna Tisău; 

- 8.000 lei parohiei “Fințești” din comuna Năeni; 

- 8.000 lei parohiei “Berca” din comuna Berca; 
- 8.000 lei parohiei “Boboc” din comuna Cochirleanca; 

- 10.000 lei parohiei “Poieni” din orașul Pătârlagele; 
- 15.000 lei parohiei “Puieștii de Jos” din comuna Puiești; 

 

 

Faţă de cele prezentate, propun adoptarea proiectul de hotărâre în 

forma prezentată de inițiator.  
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 



 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 5765/29.03.2022 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea  unor sume  

din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 

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. 
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