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HOTĂRÂREA NR.    /2022 
privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor 
de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase 

recunoscute de lege 
 

 
Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.________/2022, iniţiat de 
preşedintele Consiliului Județean Harghita la propunerea Direcției generale 
programe și proiecte, Raportul de specialitate nr._______/2022 al Direcției 
juridice și administraţie publică,  Raportul de specialitate al Direcţiei 
economice nr. ________/2022, Cererile formulate de cultele religioase 
evaluate conform Procesului-verbal nr. _________/2022 al Comisiei de 
selectare/evaluare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar depuse în 
cadrul Programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute 
de lege, Procesul verbal nr. ________/2022 de îndeplinire a exigențelor de 
transparență decizională;  
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru familie, sănătate, 
social și culte;   
În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, ale Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului 
privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege,  
modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 
107/2021, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2022 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023 - 2025 cu modificările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 173, alin (1) , lit.”d” coroborat cu  alin. (6),  lit.  ”a” 
precum şi art. 196, alin.(1), lit.”a” și art. 199 ale Ordonanței de urgență nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 4.000.000 lei, ce constituie 
sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 
2022 a cultelor religioase recunoscute de lege, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta, din capitolul bugetar 67.02.03.12/59.12, 
conform Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita 8/2022 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023 - 2025 cu modificările ulterioare. 

  
Art. 2.  (1) Se aprobă modelul contractului de finanţare,  care se va 

încheia între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile de 
cult identificate în Anexa nr. 1 la prezenta, conform Anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta. 

   (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Harghita, 
dl. Borboly Csaba cu semnarea contractelor de finanţare cu unitățile de cult 
identificate în Anexa nr. 1, potrivit modelului aprobat la alineatul precedent. 

 
 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcţia generală 
programe și proiecte şi Direcţia economică. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și 

administrație publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean 
Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita Borboly Csaba, 
vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei generale programe și proiecte,  
Direcţiei economice, unităților de cult identificate în anexa nr. 1, precum şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 

  
___________________,  
 
 CONTRASEMNEAZĂ 
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Borboly Csaba Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVIZAT, 

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Balogh Krisztina 

  
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de preşedintele Consiliului 
Județean Harghita la propunerea Direcției generale programe și proiecte. 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE,  VICEPREȘEDINTE  DIRECTOR GENERAL 
 Borboly Csaba              Bíró Barna Botond  Zonda Erika 
 
  

 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
 Direcţia juridică și administrație publică 

Director executiv 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 
 
 

VIZAT, 
Coordonator compartiment cancelarie 

Szabó Zsolt Szilveszter 
 

 


