
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea Hotărârii nr. 124/25.07.2017 a Consiliului Județean Prahova, 

pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de 

la bugetul Judeţului Prahova pentru unităţile de cult din Județul Prahova, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de 

selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum  și a comisiei de  soluționarea 

contestațiilor 

 Având în vedere:  

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi a doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova precum și Raportul  nr.16627/21.08.2017 al 

Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, 

ONG-uri, Turism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 124/25.07.2017 a 

Consiliului Județean Prahova, pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a unor 

forme de sprijin financiar de la bugetul Judeţului Prahova pentru unităţile de cult 

din Județul Prahova, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 

constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum  și a 

comisiei de  soluționarea contestațiilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de finanțare 

nerambursabilă pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de finanțare nerambursabilă pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată; 

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

         Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 124/25.07.2017 a Consiliului 

Județean Prahova, pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul Judeţului Prahova pentru unităţile de cult din Județul 

Prahova, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea 

comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum  și a comisiei de  

soluționarea contestațiilor, după cum urmează: 



 a) Articolul 8, alin. (1),  lit. j din Regulament se modifică și va avea 

următoarea formulare: 

,,adeverință certificată de bancă și copia extrasului bancar, conform cu originalul, 

prin care sunt precizate codul IBAN și dovada co-finanțării unității de cult 

solicitante,, 

         b) Expresia ,,cofinanțarea beneficiarului trebuie sa fie minim 10% din 

valoarea proiectului,, din Regulament și din anexele acestuia,  se înlocuiește cu 

expresia ,,co-finanțarea beneficiarului trebuie să fie minim 10% din valoarea 

sprijinului financiar solicitat, dar nu mai mult de sprijinul financiar maxim stabilit 

prin hotărâre a consiliului județean,, 

        c)   Articolul 17, alin. (6) din Regulament se modifică și va avea următoarea 

formulare: 

,,În cazul rezilierii contractului de finanțare, o nouă cerere de alocare a sprijinului 

financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor ,, 

      d)  Articolul 17 din Regulament se completează cu un nou alineat după cum 

urmează: 

,,(12) Pentru același an calendaristic se pot organiza mai multe sesiuni de acordare 

a sprijinului financiar, pâna la concurența sumei aprobate în acest scop,, 

      e)  Anexa nr. 2 la Regulament se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va aduce la 

cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Bogdan Andrei Toader 
 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                        p.SECRETAR 

Alina Georgiana Tincă 

 
 

 

 

 

Ploiești, 22 aug 2017 

Nr. 151 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                                      Anexa nr. 1 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                    la Hotărârea nr______din__________________._ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                    
                                                                                            
                                                                                         

 
 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărţii de identitate 

seria……nr……………………eliberat/ă de către………………………….., reprezentant legal al 

parohiei/unităţii de cult cu hramul “................................................................” (dacă este cazul) din 

localitatea....................................., str………............................................nr.........,judeţul/sectorul 

........................................... având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul 

penal privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:  

 

- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în 

dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;  

 

- parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri urmărite în 

vederea executării silite;  

 

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult ………………………..să-l 

utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii. 

- documentele depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte în scopul justificării sumelor alocate unităţii de 

cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;  

 

- Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat sprijinul 

financiar.  

 

 

Reprezentantul unităţii de cult solicitante, 

Semnătură 

Ştampilă 

 

 

Data 

 
 

 

 

 

 

  



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE 

 

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, stabilesc cadrul general, principiile şi procedura de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor, republicată, a fost emisă Hotărârea de Consiliul Județean nr. 124/25 iulie 

2017, prin care a fost aprobat regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul judeţului Prahova pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România.  

 Prezentul regulament a fost elaborat în vederea eficientizării procedurii de 

sprijinire financiară a unităţilor de cult de pe raza judeţului Prahova.  

Astfel, de la bugetul Judeţului Prahova se poate acorda sprijin financiar 

pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult din Judeţul Prahova 

destinate: 

 - întreținerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

 - construirii, în condițiile 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 activități de asistenţă socială şi medicală ale unităților de cult; 

 - construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de 

   asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

 - construirii şi reparării sediilor administrative ale centrelor de cult. 

În urma soluționării dosarelor depuse de unitățile de cult s-a constatat că există o 

serie de neconcordanțe în textul regulamentului aprobat, motiv pentru care se 

impune modificarea acestuia. 

 

Faţă de considerentele mai sus arătate propunem adoptarea proiectului de 

hotărâre alăturat. 

 

     PREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader                                                            Ludmila Sfîrloagă 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartimentul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-Media, 

Sport-Tineret, ONG-uri, Turism 

Nr.16627/21.08.2017 

                                            

 

RAPORT 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Compartimentul 

Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-Media, Tineret, Sport, Turism, în calitatea sa 

de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea  Hotărârii 124 /25 

iulie 2017 prin care a fost aprobat regulamentul privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul judeţului Prahova pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, propus de domnul Bogdan Andrei 

Toader - preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova și de doamna Ludmila 

Sfîrloagă - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi a constatat că acesta 

îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

           Pentru aceste motive, propunem adoptarea lui în prima şedinţă a Consiliului 

Judeţean Prahova. 

 

Consilier, 

 Răzvan Moşu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


