
 

                                                                                                   
                                                                                             PROIECT 

                                                                                                

                                 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. 9817/15.06.2022; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Buzău înregistrat la  
nr. 9818/15.06.2022; 

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

— Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 7/11.02.2022 privind aprobarea  
bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2022; 

— adresa parohiei “Sfântul Ierarh Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” din 
municipiul Buzău înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 

4970/17.03.2022; 
— adresa parohiei “Săpoca” din comuna Săpoca înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 5778/29.03.2022; 
— adresa parohiei “Broșteni” din municipiul Buzău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 5780/29.03.2022; 
— adresa parohiei “Sfântul Nicolae” din municipiul Buzău înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5820/30.03.2022; 
— adresa  parohiei “Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Buzău înregistrată 

la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 5828/30.03.2022; 

— adresa parohiei “Săhăteni” din comuna Săhăteni înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 6006/01.04.2022; 

— adresa parohiei “Dâmbroca” din comuna Săgeata înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 6016/01.04.2022; 

— adresa parohiei “Valea Puțului” din comuna Săpoca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 6110/04.04.2022; 

— adresa parohiei “Vintilă Vodă” din comuna Vintilă Vodă înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 6229/05.04.2022; 

 
 



 

 
— adresa parohiei “Grăjdana” din comuna Tisău înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub nr. 6346/07.04.2022; 
— adresa parohiei “Mătești” din comuna Săpoca înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 6371/07.04.2022;  
— adresa parohiei “Petrișoru” din comuna Racovițeni înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 6520/11.04.2022; 
— adresa parohiei “Breaza” din comuna Breaza înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 8613/24.05.2022; 

— adresa parohiei “Amaru” din comuna Amaru înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 8666/25.05.2022; 

— adresa parohiei “Balta Albă” din comuna Balta Albă înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 8972/31.05.2022; 

— adresa parohiei “Buda” din comuna Buda înregistrată la Consiliul Judeţean 
Buzău sub  nr. 8987/31.05.2022; 

— adresa parohiei “Căldărăști” din orașul Pogoanele înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 9098/02.06.2022; 

— adresa parohiei  “Câmpeni” din comuna Amaru înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 9193/03.06.2022; 

— adresa “Mânăstirii Rătești” din comuna Berca înregistrată la Consiliul 
Judeţean Buzău sub  nr. 9441/08.06.2022; 

— adresa parohiei “Nașterea Maicii Domnului - Greci” din municipiul Buzău 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 9571/10.06.2022; 

— adresa parohiei  “Greceanca” din comuna Breaza înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9603/10.06.2022; 
— adresa parohiei  “Valea Viei” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9732/15.06.2022; 
— adresa parohiei  “Pănătău - Filiala Begu” din comuna Pănătău înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 9778/15.06.2022; 
— adresa parohiei  “Poieni” din orașul Pătârlagele înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9944/16.06.2022; 
— adresa parohiei  “Beceni” din comuna Beceni înregistrată la Consiliul 

Judeţean Buzău sub  nr. 9945/16.06.2022; 
— adresa parohiei  “Înălțarea Sfintei Cruci “ din municipiul Buzău înregistrată 

la Consiliul Judeţean Buzău sub  nr. 10023/17.06.2022; 
— 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 13.000 lei parohiei “Sfântul Ierarh 

Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” din municipiul Buzău pentru continuarea 

lucrărilor de pictură de la biserica parohială. 
 

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Săpoca” din 
comuna Săpoca pentru realizarea instalației termice în pardoseală la biserica 

parohială. 

 
Art.3. Se aprobă acordarea sumei de 13.000 lei parohiei “Broșteni” din 

municipiul Buzău pentru efectuarea unor lucrări de pictura. 
 

Art.4. Se aprobă acordarea sumei de  13.000  lei  parohiei “Sfântul 
Nicolae” din municipiul Buzău pentru executarea unui iconostas. 

 
Art.5. Se aprobă acordarea sumei de 20.000 lei  parohiei “Sfântul 

Apostol Andrei” din municipiul Buzău pentru realizarea unui altar de vară în 
curtea bisericii parohiale. 

 
Art.6. Se aprobă acordarea sumei de  10.000 lei parohiei “Săhăteni” din 

comuna Săhăteni pentru începerea lucrărilor de pictură de la biserica parohială. 
 

Art.7. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Dâmbroca” 

din comuna Săgeata pentru executarea unor reparații curente la biserica 
parohială. 

 
         Art.8. Se aprobă acordarea sumei de  10.000 lei parohiei “Valea 

Puțului” din comuna Săpoca pentru executarea lucrărilor de reparații la 
exteriorul bisericii parohiale. 

 
Art.9. Se aprobă acordarea sumei de  10.000  lei  parohiei “Vintilă 

Vodă” din comuna Vintilă Vodă pentru construirea unui aghiasmatar. 
 

Art.10. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei  “Grăjdana” 
din comuna Tisău pentru executarea lucrărilor de reparații la gardul 

împrejmuitor de la biserica parohială. 
 

Art.11. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei  parohiei “Mătești” din 

comuna Săpoca pentru construirea unei capele mortuare în curtea bisericii. 
 

 
 



 

Art.12. Se aprobă acordarea sumei de 10.000  lei parohiei “Petrișoru” 
din comuna Racovițeni pentru confecționarea mobilierului din stejar sculptat 

pentru biserica parohială. 
 

Art.13. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Breaza” din 
comuna Breaza pentru începerea lucrărilor de înlocuire a pardoselii vechi cu 

una nouă din marmură. 
 

Art.14. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Amaru” din 

comuna Amaru pentru finalizarea lucrărilor de reparații la acoperișul bisericii 
parohiale. 

 
Art.15. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Balta Albă” 

din comuna Balta Albă pentru consolidarea bisericii parohiale prin efectuarea 
lucrărilor de refacere a fundației și reparații exterioare. 

 
Art.16. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Buda” din 

comuna Buda pentru executarea acoperișului casei praznicale. 
 

Art.17.  Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Căldărăști” 
din orașul Pogoanele pentru înlocuirea gardului ce împrejmuiește cimitirul 

parohial. 
 

Art.18. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Câmpeni” 

din comuna Amaru pentru începerea lucrărilor de consolidare, reabilitare și 
refacere acoperiș. 

 
Art.19. Se aprobă acordarea sumei de 20.000 lei “Mânăstirii Rătești” 

din comuna Berca pentru începerea lucrărilor de amenajare teren și alee, 
precum și asfaltarea unei parcări. 

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

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

 
Art.21. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “Greceanca” 

0din comuna Breaza pentru executarea lucrărilor de reparații la acoperișul 
bisericii. 

 

Art.22. Se aprobă acordarea sumei de 13.000 lei parohiei “ Valea Viei” 
din orașul Pătârlagele pentru poleirea catapetesmei și a icoanelor din biserica 

parohială. 
 

Art.23. Se aprobă acordarea sumei de 11.000 lei parohiei “ Pănătău - 
Filiala Begu” din comuna Pănătău pentru efectuarea unor lucrări de reparații la 

clopotnița bisericii. 
 

 
 



 

 
Art.24. Se aprobă acordarea sumei de 12.000 lei parohiei “ Poieni” din 

orașul Pătârlagele pentru refacerea gardului ce împrejmuiește cimitirul pe 
latura de nord. 

 
Art.25. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei parohiei “ Beceni” din 

comuna Beceni pentru procurare aparatura audio. 
 

Art.26. Se aprobă acordarea sumei de 15.000 lei parohiei  “Înălțarea 

Sfintei Cruci “ pentru refaceri si amenajari interioare. 
 

Art.27. (1) Sumele menţionate la art. 1-26 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-

25 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.27. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

 Art.28. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău şi instituţiilor interesate precum 

și publicarea acesteia pe site-ul  autorității publice județene. 
  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE   
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

Nr. 144 
BUZĂU 16 IUNIE  2022 

 



 

 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 
     Nr. 9817/15.06.2022 

 

 

 

 

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. 4970/17.03.2022 a parohiei “Sfântul Ierarh Epifanie – Arhiepiscopul 
Ciprului” din municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor de pictură de la 

biserica parohială; 
- nr. 5778/29.03.2022 a parohiei “Săpoca” din comuna Săpoca pentru 

realizarea instalației termice în pardoseală la biserica parohială; 
- nr. 5780/29.03.2022 a parohiei “Broșteni” din municipiul Buzău pentru 

efectuarea unor lucrări de pictura; 
- nr. 5820/30.03.2022 a parohiei  “Sfântul Nicolae” din municipiul Buzău 

pentru executarea unui iconostas; 
- nr. 5828/30.03.2022 a parohiei “Sfântul Apostol Andrei” din municipiul 

Buzău pentru realizarea unui altar de vară în curtea bisericii parohiale; 
- nr. 6006/01.04.2022 a parohiei “Săhăteni” din comuna Săhăteni pentru 

începerea lucrărilor de pictură de la biserica parohială; 
- nr. 6016/01.04.2022 a parohiei “Dâmbroca” din comuna Săgeata 

pentru executarea unor reparații curente la biserica parohială; 
- nr. 6110/04.04.2022 a parohiei “Valea Puțului” din comuna Săpoca 

pentru executarea lucrărilor de reparații la exteriorul bisericii parohiale; 

- nr. 6229/05.04.2022 a parohiei “Vintilă Vodă” din comuna Vintilă Vodă 
pentru construirea unui aghiasmatar; 

- nr. 6346/07.04.2022 a parohiei “Grăjdana” din comuna Tisău pentru 

executarea lucrărilor de reparații la gardul împrejmuitor de la biserica 

parohială; 
- nr. 6371/07.04.2022 a parohiei “Mătești” din comuna Săpoca pentru 

construirea unei capele mortuare în curtea bisericii; 
- nr. 6520/11.04.2022 a parohiei “Petrișoru” din comuna Racovițeni 

pentru confecționarea mobilierului din stejar sculptat pentru biserica parohială; 



 

- nr. 8613/24.05.2022 a parohiei “Breaza” din comuna Breaza pentru 
începerea lucrărilor de înlocuire a pardoselii vechi cu una nouă din marmură; 

- nr. 8666/25.05.2022 a parohiei “Amaru” din comuna Amaru pentru 
finalizarea lucrărilor de reparații la acoperișul bisericii parohiale;  

- nr. 8972/31.05.2022 a parohiei “Balta Albă” din comuna Balta Albă 
pentru consolidarea bisericii parohiale prin efectuarea lucrărilor de refacere a 

fundației și reparații exterioare; 
- nr. 8987/31.05.2022 a parohiei “Buda” din comuna Buda pentru 

executarea acoperișului casei praznicale; 

- nr. 9098/02.06.2022 a parohiei “Căldărăști” din orașul Pogoanele 
pentru înlocuirea gardului ce împrejmuiește cimitirul parohial; 

- nr. 9193/03.06.2022 a parohiei “Câmpeni” din comuna Amaru pentru 

începerea lucrărilor de consolidare, reabilitare și refacere acoperiș; 

- nr. 9441/08.06.2022 a “Mânăstirii Rătești” din comuna Berca pentru 

începerea lucrărilor de amenajare teren și alee, precum și asfaltarea unei 

parcări; 
- nr. 9571/10.06.2022 a parohiei “Nașterea Maicii Domnului - Greci” din 

municipiul Buzău pentru continuarea lucrărilor la lumânărar și aghiasmatar; 
- nr. 9603/10.06.2022 a parohiei “Greceanca” din comuna Breaza pentru 

executarea lucrărilor de reparații la acoperișul bisericii; 
- nr. 9732/15.06.2022 a parohiei “Valea Viei” din orașul Pătârlagele 

pentru poleirea catapetesmei și a icoanelor din biserica parohială; 
- nr. 9778/15.06.2022 a parohiei “Pănătău - Filiala Begu” din comuna 

Pănătău pentru efectuarea unor lucrări de reparații la clopotnița bisericii; 

- nr. 9944/16.06.2022 a parohiei “Poieni” din orașul Pătârlagele pentru 

refacerea gardului ce împrejmuiește cimitirul pe latura de nord; 

- nr. 9945/16.06.2022 a parohiei “Beceni” din comuna Beceni pentru 

procurarea de aparatura audio; 

- nr. 10023/17.06.2022 a parohiei “Inaltarea Sfintei Cruci” din municipiul 
Buzau pentru refacere si amenajari interioare; 

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

Cultură, recreere, religie, Titlu 59 –“Susţinerea cultelor” a sumei de 300.000 
lei, astfel: 

 
- 13.000 lei parohiei “Sfântul Ierarh Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” 

din municipiul Buzău; 
- 10.000 lei parohiei “Săpoca” din comuna Săpoca; 

- 13.000 lei parohiei “Broșteni” din municipiul Buzău; 

- 13.000 lei parohiei  “Sfântul Nicolae” din municipiul Buzău; 
- 20.000 lei parohiei “Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Buzău; 

- 10.000 lei parohiei “Săhăteni” din comuna Săhăteni; 
- 10.000 lei parohiei “Dâmbroca” din comuna Săgeata; 

- 10.000 lei parohiei “Valea Puțului” din comuna Săpoca; 
- 10.000 lei parohiei “Vintilă Vodă” din comuna Vintilă Vodă; 

- 10.000 lei parohiei  “Grăjdana” din comuna Tisău; 
- 10.000 lei parohiei “Mătești” din comuna Săpoca; 

- 10.000 lei parohiei “Petrișoru” din comuna Racovițeni; 
- 10.000 lei parohiei “Breaza” din comuna Breaza; 



 

- 10.000 lei parohiei “Amaru” din comuna Amaru;  
- 10.000 lei parohiei “Balta Albă” din comuna Balta Albă; 

- 10.000 lei parohiei “Buda” din comuna Buda; 
- 10.000 lei parohiei “Căldărăști” din orașul Pogoanele; 

- 10.000 lei parohiei “Câmpeni” din comuna Amaru; 
- 20.000 lei “Mânăstirii Rătești” din comuna Berca; 

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

- 10.000 lei parohiei “Greceanca” din comuna Breaza; 

- 13.000 lei parohiei “Valea Viei” din orașul Pătârlagele; 
- 11.000 lei parohiei “Pănătău - Filiala Begu” din comuna Pănătău; 

- 12.000 lei parohiei “Poieni” din orașul Pătârlagele; 
- 10.000 lei parohiei “Beceni” din comuna Beceni; 

- 15.000 lei parohiei  “Inaltarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău; 
 

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 



 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 9818/15.06.2022 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 
 


