
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA             De acord, 
Direcția generală programe și proiecte          președinte 
                     Borboly Csaba 
Nr.      /2021                
 
 
        

            Avizat, 
        Vicepreședinte 

Bíró Barna Botond         
    
     

REFERAT DE APROBARE 
 

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
250/2022 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 
 
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 diferitelor activități, conform 
legislației. 

 
În anul 2022, având în vedere Anexa 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, prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 
250/2022 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, modificată și completată cu hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 308/2022, pentru sesiunea I. a  programului 
de sprijinire a cultelor religioase (Cap. de cheltuieli. 67.02.03.12/59.12), s-a 
aprobat suma de 4.000.000 lei. 
 
Având în vedere cererile formulate și depuse ulterior alocării sumei bugetare 
menționate mai sus, propunem completarea fondurilor alocate sprijinirii 



financiare a unităţilor de cult cu 160.000 lei și acordarea acestor sume în 
Sesiunea a II.-a în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor 
religioase recunoscute de lege. 
 
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 2022 a cultelor religioase 
recunoscute de lege. 

 
Miercurea-Ciuc, 16 decembrie 2022.  
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Zonda Erika 
 
 


