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ROMÂNIA       Anexa nr. 1. 
JUDEŢUL HARGHITA    la Hotărârea nr.            /2022 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
              
     

Regulament privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase 
recunoscute de lege modificat și completat cu Hotărârea nr.       /2022 

 
1.Cadrul legislativ 

 Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

2.Scopul sprijinului financiar 

Din bugetul Consiliului Județean Harghita, vor fi alocate sume, pentru 
completarea fondurilor proprii ale unităților de cult religioase recunoscute de 
lege. 

3.Domeniu de aplicare 

În atribuirea sprijinului acordat cultelor religioase vor fi luate în considerare 
cererile depuse 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. 
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4.Beneficiarii 
 
Beneficiarii sunt unitățile de cult religioase recunoscute de lege. 
 
5.Eligibilitatea cererilor depuse 
 
Sunt eligibile acele cereri de finanțare care: 

a) Sunt completate conform formularului stabilit și sunt însoțite de 
documentele prevăzute în ghidul solicitantului; 

b) Obiectul cererii se include în destinațiile întreprinse a fi sprijinite; 
c) Solicitantul a justificat finanțarea acordată în anul precedent, a restituit 

sumele nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere); 
d) Nu există litigiu pe rol a Consiliului Județean Harghita cu solicitantul. 

 
6.Finanțarea  
 
Se efectuează pe baza Hotărârilor Consiliului Județean Harghita, privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anuale ale județului Harghita, în 
limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli cu această 
destinație. 
 
Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% 
în cazul finanțării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul 
finanțării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei. 
 
Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate. 
 
Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus 
lângă cererea de finanțare. 
 
Alocarea sumelor cererilor câștigătoare precum și modelul contractului de 
finanțare se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului Județean Harghita. 
 
7.Perioada de desfășurare  
Cererile câștigătoare trebuie implementate după semnarea contractelor și virarea 
sprijinului financiar. 
Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie a fiecărui 
an. În cazul alocării sprijinului financiar în trimestrul IV al anului, justificarea se va 
face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia. 

____________________________________________________________ 
_________________, ____ __________  2022. 
 
Președinte   Vicepreședinte  Director general 

Borboly Csaba  Bíró Barna Botond  Zonda Erika 
 


