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REFERAT DE APROBARE 

 
privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 

271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  
unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor 

religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 
din România precum și Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase 
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare,  administraţiile publice locale pot acorda din 
bugetele lor proprii sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 
cult destinate: 

 
 întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 
 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice 

potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 
 conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor 

religioase; 
 desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de 

cult; 
 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 
 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte 

de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor 

de cult; 
 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate 

a cultelor recunoscute. 
 
 



Având în vedere faptul că s-a anunțat completarea fondurilor alocate către cultele 
religioase, acestea au depus cereri, în cadrul sesiunii II a sprijinului financiar 
destinat unităților de cult religios și luând în considerare Anexa nr. 7 Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr.  59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 cu 
modificările ulterioare, pentru sprijinirea unităţilor de cult din judeţul nostru, prin 
Programul de sprijinire a cultelor religioase (Cap. de cheltuieli. 67.02.03.12/59.12), 
inițial s-a aprobat suma de 4.039.000 lei, sumă ce a fost suplimentată în urma 
rectificărilor bugetare aprobate cu suma de _________ lei. 
Având în vedere cererile formulate de mai multe parohii, ulterior alocării sumelor 
menționate, propunem suplimentarea și acordarea acestora pentru următoarele 
lucrări, menționate în cererile de finanțare: 
 

 construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice 
potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de 
cult; 

 întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri 
mici; 

 conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor 
religioase; 

 amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase; 
 construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, 

proprietate a cultelor recunoscute. 

 

Pentru alocarea sumelor aprobate ca sprijin financiar vor fi încheiate contracte de 
finanţare cu unitățile de cult identificate în anexa nr. 1 la prezenta.  

În baza cererilor înaintate către Consiliul Judeţean Harghita şi a 
documentaţiilor  depuse de cultele religioase din judeţul Harghita, precum şi în 
baza celor arătate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul 
programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, 
care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita. 
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