
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind suplimentarea numărului de posturi pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul 
judeţului Buzău 

 
 

 
  Consiliul judeţean Buzău; 

  Având în vedere: 
 

— referatul Preşedintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.7201/28.04.2022; 
— raportul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău, înregistrat 

la nr.7202/28.04.2022; 
— 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; 
— adresa Arhiepiscopiei Buzăului şi a Vrancei nr.1904/07.04.2022 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr.6423/08.04.2022; 
— prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.2/2022 privind 

suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Buzău; 

— prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat  pe anul 2022, 
anexa nr.9; 

— prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
— prevederile Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău, 

conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       
Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia economică 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului - Județul Buzău, instituției publice 

nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe  

site-ul autorității publice județene. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

                                       
 
Nr. 88 

BUZĂU, 11 MAI 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr.7201/28.04.2022 
 

 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului 
de posturi pentru personalul neclerical angajat în 

unitățile de cult la nivelul judeţului Buzău 
  
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat având la bază solicitarea 

Arhiepiscopiei Buzăului și a Vrancei transmisă prin adresa 

nr.1904/07.04.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 

nr.6423/08.04.2022, pentru suplimentarea posturilor personalului 

neclerical din unitățile de cult ortodox cu un număr de 2 contribuţii alocate 

din fondurile proprii ale Consiliului judeţean. 

Astfel, faţă de numărul de posturi aprobat prin anexa 9 la Legea 

nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 şi a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Buzău nr.2/2022, s-a suplimentat cu 2 numărul de posturi 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului 

Buzău stabilindu-se la 288 de posturi, din care 285 pentru cultul ortodox şi 

3 pentru cultul catolic, cu un număr de 281 contribuţii finanţate de la 

bugetul de stat şi 7 contribuţii finanţate de la bugetul local al judeţului.  

 Faţă de cele prezentate mai sus vă supunem spre dezbatere şi 

adoptare proiectul de hotărâre anexat. 

                                        

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
       Nr.7202/28.04.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului 

de posturi pentru personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult la nivelul judeţului Buzău 

 
 
        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost 

respectate prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.2/2022 privind 

suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical 

angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Buzău; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr.317/2021 a bugetului de stat  pe anul 2022; 

- Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  

  

DIRECTOR EXECUTIV 
 

                    Ec. Liviu Mihail Ciolan 



Anexa  
 

la HCJ Buzău nr. 88/11.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de posturi pentru personalul neclerical 

 

 
 

 
 

 
 

 

CULT 

 

NUMAR POSTURI 

APROBATE 

INITIAL 

FINANŢATE DE LA 

BUGETUL DE STAT 
 

(L.317/2021 anexa 9) 

NUMĂR 

POSTURI 

FINANŢATE 

DIN 

FONDURILE 

PROPRII ALE 

JUDEŢULUI  
(HCJ nr.2/2022) 

 

SUPLIMENTARE 

POSTURI 

FINANŢATE 

DIN 

FONDURILE 

PROPRII ALE 

JUDEŢULUI 

 

 

TOTAL 

POSTURI  

ORTODOX 278 5 2 285 

CATOLIC 3 - - 3 

TOTAL 281 5 2 288 

 


