
       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 153916 din 22.06.2022                                                                PROIECT AVIZAT 
     SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                           MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul 

local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
        Având în vedere:  
- Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru 
alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, 
modificată și completată nr. 153394/ 20.06.2022; 
- Referatul nr. 153913 din 22.06.2022 al Serviciului Tineret și Infomare Cetățeni prin care se 
propune aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 153919 din 22.06.2022; 
- Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 
din Romania, modificată și completată; 
- Prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, modificată și completată; 
- Prevederile Dispoziției nr. 1271/ 05.04.2022 privind constituirea Comisiei de analiză a 
solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 
2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată; 
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 
art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată. 
 În baza dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (8) lit. ”a” din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
        ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local 
al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, astfel : 
- Parohia Ortodoxă ,,Sf. Voievozi – Șerbănești” Bacău – 100.000 lei 



  
- Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Bacău – 100.000 lei 
- Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi” Bacău – 100.000 lei 
- Parohia Romano – Catolică ,, Sf. Nicolae” Bacău – 100.000 lei. 
 
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult 
pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, 
modificată și completată. 
 
ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, 
Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în 
temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată și 
unităților de cult menționate la art. 1 
 
ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică 
în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 153919 din 22.06.2022 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi 
finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG 

nr. 82/ 2001 
 

 
  În luna aprilie a acestu an s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor 

formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată. Au fost 

analizate 5 proiecte ce urmăreau obținerea unei finanțări nerambursabile în baza OG 

nr. 82/ 2001. 

Sprijinul financiar alocat de la bugetul local, se acorda pe baza următoarelor 

documente: 

- cerere-tip; 

- devizul de lucrari pentru constructii si reparatii, intocmit potrivit reglementarilor in 

vigoare, pentru lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs si vizat de 

dirigintii de santier; 

- copie de pe autorizatia de construire, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau legislatiei aplicabile in tara pe teritoriul careia se afla 

lacasul de cult apartinand cultului recunoscut din Romania;  

- in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se 

va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul 

patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si 

conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national; 



  
- in cazul lucrarilor de pictura a lacasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe 

Romane, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura 

bisericeasca; 

- in cazul solicitarilor privind asistenta sociala, se va depune proiectul actiunii 

respective, inclusiv devizul aferent; 

- pentru celelalte necesitati ale unitatilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi 

insotita de documente specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea; 

-  avizul cultului sau al unitatii centrale de cult, pe anul in curs, pentru obtinerea 

sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; 

- copia certificatului de inregistrare fiscala; 

- adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, 

prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante; 

- documente care sa ateste dreptul de a desfasura activitati sociale sau medicale, 

dupa caz; 

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar 

solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia atasata 

cererii-tip; 

- acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfasoara activitati 

sociale, medicale si de invatamant teologic pentru care se solicita sprijin financiar; 

- fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari 

pentru care se solicita sprijin financiar. 

            Faţă de  cele  prezentate rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 153926/ 2 din 22.06.2022 
 
 

RAPORT 
 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 
2001 

 
 Din bugetul local al municipiului Bacău se pot aloca sume pentru 

completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: 

    a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

    b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

    c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor 

religioase; 

    d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de 

cult; 

    e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

    f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte 

de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

    g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor 

de cult; 

    h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a 

cultelor recunoscute. 

 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea unor proiecte care 

vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în 

baza OG nr. 82/ 2001. Proiectul de hotărâre a fost întocmit prin respectarea 

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



  
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 

Romania, modificată și completată și ale HG nr. 1470/ 2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată, 

motiv pentru care poate fi supus spre dezbatere. 

 
                  DIRECTIR EXECUTIV                                                     ȘEF SERVICIU          
                    MARIANA ZAMFIR                                                           DIANA ILIE 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 153926/ 1 din 22.06.2022 

RAPORT 
 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind 
aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001 
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 
Romania, modificată și completată, care precizează: 
Art. 3 (3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare 
pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru 
construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand 
cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea 
muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale 
centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru 
construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si 
medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de 
acestea. 
- Prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 
din Romania, modificată și completată, care precizează: 
Art. 4 (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti 
si ale judetelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate: 
    a) intretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici; 
    b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in 
vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult; 
    c) conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase; 
    d) desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult; 
    e) amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase; 
    f) construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si 
medicala ale unitatilor de cult; 
    g) construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
    h) construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (8) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ,care precizează: 
Art. 129 (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
    d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(8)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
    a) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase 

- şi poate fi supus spre dezbatere 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

Red. ID 
Ds.XXI-13/Ex1 



  
ROMANIA                                                                                
JUDEŢUL BACĂU                                             
MUNICIPIUL BACĂU 
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
NR. 153913 din 22.06.2022 
                                                                                                     APROB 
                                                                                                     PRIMAR 
                                                                           LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 

REFERAT 
 
 
 

 Prin Dispoziția nr. 1271/ 05.04.2022  s-a constituit Comisia de analiză a 

solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul 

OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile 

de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și 

completată. Au fost analizate 5 proiecte ce urmăreau obținerea unei finanțări 

nerambursabile în baza OG nr. 82/ 2001. Propunerile Comisiei sunt următoarele: 

- Parohia Ortodoxă ,,Sf. Voievozi – Șerbănești” Bacău – 100.000 lei 

- Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Bacău – 100.000 lei 

- Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi” Bacău – 100.000 lei 

- Parohia Romano – Catolică ,, Sf. Nicolae” Bacău – 100.000 lei.  

 Față de cele prezentate, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul 

local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001. Pentru a sprijini unitățile de 

cult, care datorită contractelor pe care le au în derulare doresc să înceapă lucrările 

cât mai curând, vă rog să introduceți acest proiect peste ordinea de zi a ședinței 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Bacău din luna iunie. 

 

ȘEF SERVICIU 
DIANA ILIE 

 
 
 



  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 153926 din 22.06.2022 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi 

finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 

82/ 2001, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm 

ca până la data de 24.06.2022 să le depuneți în format letric la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 
 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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