
                                                                                                  
                                                                                                  

                                 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. 17215/25.10.2022; 
— raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  

nr. 17216/25.10.2022; 
— 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, cu rectificările ulterioare; 
— adresa parohiei „Schitul Ciobănoaia” din comuna Merei înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 10154/20.06.2022; 
— adresa parohiei „Băbeni” din comuna Topliceni înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 10276/22.06.2022; 
— adresa parohiei „Aldeni” din comuna Cernătești înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 10483/24.06.2022; 
— adresa parohiei „Sudiți Gherăseni” din comuna Gherăseni înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 11100/05.07.2022; 
— adresa  parohiei „Vispești” din comuna Breaza înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 11347/11.07.2022; 
— adresa parohiei „Lipia II” din comuna Merei înregistrată la Consiliul Judeţean 

Buzău sub  nr. 13120/12.08.2022; 
— adresa parohiei „Plopeasa – Filia Negoșina” din comuna Scorțoasa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 13919/30.08.2022; 
— adresa parohiei „Ulmeni” din comuna Ulmeni înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 14388/07.09.2022; 
— adresa parohiei „Bisoca” din comuna Bisoca înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 14392/07.09.2022; 
— adresa parohiei „Gălbinași” din comuna Gălbinași înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 14472/08.09.2022; 
— adresa parohiei „Bâsca Roziliei” din orașul Nehoiu înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 14473/08.09.2022;  

 



— adresa parohiei „Amaru” din comuna Amaru înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 14735/13.09.2022; 

— adresa parohiei „Măgura” din comuna Măgura înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 15032/19.09.2022; 

— adresa parohiei „Brăești” din comuna Brăești înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 15346/22.09.2022; 

— adresa parohiei „Șarânga” din comuna Pietroasele înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 15565/27.09.2022; 

— adresa parohiei „Pătârlagele I” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 15882/03.10.2022; 

— adresa parohiei „Valea Viei” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 15883/03.10.2022; 

— adresa parohiei  „Ogrăzile” din comuna Merei înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 16517/12.10.2022; 

— adresa parohiei  „Focșănei” din comuna Vadu Pașii înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 16519/12.10.2022; 

— adresa parohiei  „Lunca” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 16843/18.10.2022; 

— adresa parohiei  „Tuturor Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 16985/20.10.2022; 

— adresa parohiei  „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Buzău înregistrată 
la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17002/20.10.2022; 

— adresa parohiei  „Oreavu I” din comuna Valea Râmnicului înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17031/20.10.2022; 

— adresa parohiei  „Cuvioasa Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17032/20.10.2022; 

— adresa parohiei  „Cernătești” din comuna Cernătești înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17091/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Budișteni” din comuna Costești înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17092/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Greceanca” din comuna Breaza înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17094/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Sfântul Spiridon” din municipiul Buzău înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17095/21.10.2022; 

— adresa parohiei „Poieni – filia Poienii de Sus” din orașul Pătârlagele 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17116/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Cuvioasa Parascheva” din orașul Nehoiu înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17117/21.10.2022; 

— adresa parohiei „Nașterea Maicii Domnului - Greci” din municipiul Buzău 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17130/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Sfântul Gheorghe” din municipiul Buzău înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 17131/21.10.2022; 

— adresa „Mânăstirii Rătești” din comuna Berca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17136/21.10.2022; 

— adresa parohiei  „Sorești” din comuna Blăjani înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17164/24.10.2022; 

— adresa parohiei  „Câmpeni” din comuna Amaru înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17166/24.10.2022; 

— adresa „Mânăstirii Berca” din comuna Berca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 17208/24.10.2022; 

 



 
— prevederile art. 3, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată 

prin Legea nr.125/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în 
România și ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărâreai Guvernului 
nr. 1470/2002; 

— prevederile legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor; 

— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele 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 8.000 lei parohiei „Schitul 

Ciobănoaia” din comuna Merei pentru construirea unei trapeze; 
 
Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Băbeni” din 

comuna Topliceni pentru construirea unui Centru filantropic; 
 
Art.3. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Aldeni” din 

comuna Cernătești pentru montarea unui sistem de încălzire în pardoseală cu 
pompă de căldură și placarea cu marmură a acesteia; 

 
Art.4. Se aprobă acordarea sumei de  10.000 lei parohiei „Sudiți 

Gherăseni” din comuna Gherăseni pentru consolidarea bisericii parohiale; 
 
Art.5. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei  parohiei „Vispești” din 

comuna Breaza pentru instalarea unei centrale electrice cu panouri 
fotovoltaice; 

 
Art.6. Se aprobă acordarea sumei de  8.000 lei parohiei „Lipia II” din 

comuna Merei pentru continuarea lucrărilor la construcția: Paraclis-Capelă, 
Clopotniță și Casă Praznicală; 

 
Art.7. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Plopeasa – Filia 

Negoșina” din comuna Scorțoasa pentru construirea unei noi biserici în locul 
celei distruse de incendiul din luna mai 2022; 

 
         Art.8. Se aprobă acordarea sumei de  8.000  lei parohiei „Ulmeni” din 
comuna Ulmeni pentru continuarea lucrărilor de construcții la clădirea anexă 
din curtea bisericii parohiale; 
 

Art.9. Se aprobă acordarea sumei de  10.000  lei  parohiei „Bisoca” din 
comuna Bisoca pentru lucrări de consolidare și protecție a bisericii parohiale; 

 

 



Art.10. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei  „Gălbinași” 
din comuna Gălbinași pentru dotarea bisericii cu aparate de aer condiționat și 
instalație de sonorizare; 

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

Roziliei” din orașul Nehoiu pentru executarea unei pardoseli din parchet din 
lemn stratificat; 

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

comuna Amaru pentru continuarea lucrărilor de reparații la acoperișul bisericii 
parohiale; 

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

comuna Măgura pentru continuarea lucrărilor de construire a casei praznicale; 
 
Art.14. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Brăești” din 

comuna Brăești pentru refacerea soclului și a aleilor pietonale de la biserica 
filială Pinu; 

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

comuna Pietroasele pentru reabilitarea acoperișului bisericii parohiale; 
 
Art.16. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Pătârlagele 

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

 
Art.17.  Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Valea Viei” 

din orașul Pătârlagele pentru continuarea lucrărilor de poleire a catapetesmei și 
a icoanelor din biserica parohială; 

 
Art.18. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Ogrăzile” din 

comuna Merei pentru împrejmuirea curții bisericii parohiale cu gard din beton și 
plasă bordurată; 

 
Art.19. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Focșănei” 

din comuna Vadu Pașii pentru continuarea lucrărilor de pictură la biserica 
parohială; 

 
Art.20. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Lunca” din 

orașul Pătârlagele pentru achitiție de tâmplărie PVC și continuarea lucrărilor de 
construire a bisericii; 

 
Art.21. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Tuturor 

Sfinților - Eroi” din municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de pictură a 
catapetesmei de la biserica parohială; 

 
Art.22. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfântul Ioan 

Botezătorul” din municipiul Buzău pentru realizarea unui aghiasmatar în 
interiorul bisericii parohiale; 

 
 



Art.23. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Oreavu I” 
din comuna Valea Râmnicului pentru reparații curente la biserica parohială și 
clopotniță; 

 
Art.24. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Cuvioasa 

Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat pentru reparații exterioare ale 
bisericii parohiale; 

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

din comuna Cernătești pentru reparația gardului ce împrejmuiește curtea 
bisericii parohiale; 

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

comuna Costești pentru construirea unei cancelarii parohiale și a unei magazii 
în curtea bisericii parohiale; 

 
Art.27. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Greceanca” 

din comuna Breaza pentru lucrări de refacere a turlei bisericii parohiale; 
 
Art.28. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Sfântul 

Spiridon” din municipiul Buzău pentru executarea pangarului și a altor obiecte 
de mobilier bisericesc din lemn de stejar sculptat; 

 
Art.29. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Poieni - Filia 

Poienii de Sus” din orașul Pătârlagele pentru achiziționare mobilier și strane în 
biserică; 

 
Art.30. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Cuvioasa 

Parascheva” din orașul Nehoiu pentru amenajare capelă mortuară; 
 
Art.31. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei „Nașterea 

Maicii Domnului - Greci” din municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor la 
lumânărar și aghiasmatar; 

 
Art.32. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei „Sfântul 

Gheorghe” din municipiul Buzău pentru montare pompă căldură; 
 
Art.33. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei „Mânăstirii Rătești” 

din comuna Berca pentru asfaltarea unei parcări; 
 
Art.34. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Sorești” din 

comuna Blăjani pentru achiziționarea și montarea a două aparate de aer 
condiționat în biserica parohială; 

 
Art.35. Se aprobă acordarea sumei de 8.000 lei parohiei „Câmpeni” din 

comuna Amaru pentru consolidare, reabilitare și reparații acoperiș la biserica 
parohială; 

 
Art.36. Se aprobă acordarea sumei de 19.000 lei „Mânăstirii Berca” din 

comuna Berca pentru reparația gardului și alte lucrări de reparații; 
 



 
Art.37. (1) Sumele menţionate la art. 1-36 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-
36 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.38. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
 Art.39. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău şi instituţiilor interesate precum 
și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ,   

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 

Nr. 239 
BUZĂU,  27 OCTOMBRIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 
     Nr. 17215/25.10.2022 
 
 

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 
 

 
 Conform prevederilor art. 3, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 
82/2001, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea 
fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult fără 
venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de 
cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care 
fac parte din patrimoniul național mobil, pentru amenajarea și întreținerea 
muzeelor cultural-religioase, pentru construirea, amenajarea așezămintelor de 
asistență socială și medicală ale unităților de cult. 
 Consiliul Județean Buzău a susținut, în fiecare an, cu sume alocate de la 
bugetul județului și cu respectarea prevederilor legale, unitățile de cult din raza 
sa administrativ-teritorială. În anul 2022 au mai fost adoptate două hotărâri de 
repartizare sume unităților de cult nr. 83/2022 – 350.000 lei și nr. 144/2022 – 
300.000 lei. 
 Suma totală alocată prin prezentul proiect este de 350.000 lei. 
 Prin proiectul de hotărâre inițiat răspundem solicitărilor a 36 unități de 
cult. 
 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 17216/25.10.2022 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

                                Ec. Liviu Mihail Ciolan 
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