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  HOTĂRÂREA nr. 118 /2020 

privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui  
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

11.509/30.07.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 11.510 /30.07.2020; 
- adresa nr. 2185/29.07.2020 a Episcopiei Hușilor, înregistrată la Consiliul 

Județean Vaslui cu nr. 11.479/29.07.2020;  
- cererea nr. 14/10.06.2020 a Parohiei Obârșeni, com. Vinderei, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 8869/15.06.2020; 
- cererea nr. 21/18.06.2020 a Parohiei Broșteni, com. Ivănești, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 9440/23.06.2020; 
- cererea nr. 18/23.06.2020 a Parohiei Arsura, com. Arsura, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 9507/24.06.2020; 
- cererea nr. 18/13.07.2020 a Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, mun. 

Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 10533/13.07.2020; 
- cererea nr. 20/21.07.2020 a Mănăstirii Grăjdeni, com. Fruntișeni, înregistrată 

la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 11047/21.07.2020; 
- cererea nr. 27/23.06.2020 a Parohiei Sfântul Apostul Andrei, mun. Vaslui, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 10913/17.07.2020; 
- cererea nr. 35/15.06.2020 a Parohiei Viltotești, com. Dodești, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui cu nr. 11468/29.07.2020; 
- cererea nr. 15/24.06.2020 a Parohiei Sfinții Trei Ierarhi II, mun. Bârlad, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 9596/25.06.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art.1. – Se alocă Parohiei Obârșeni, com. Vinderei, sprijin financiar în valoare 

de 30.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a noii biserici. 
Art.2. – Se alocă Parohiei Broșteni, com. Ivănești, sprijin financiar în valoare de 

40.000 lei pentru începerea lucrărilor de construire a bisericii. 



Art.3. – Se alocă Parohiei Arsura, com. Arsura, sprijin financiar în valoare de 
30.000 lei pentru începerea lucrărilor de construire a casei praznicale cu arhivă și fosă 
septică.  

Art.4. – Se alocă Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, mun. Vaslui, sprijin 
financiar în valoare de 40.000 lei pentru continuarea lucrărilor de pictură a bisericii. 

Art.5. – Se alocă Mănăstirii Grăjdeni, com. Fruntișeni, sprijin financiar în 
valoare de 60.000 lei pentru continuarea lucrărilor de remodelare a acoperișului si 
reconfigurare a turlei bisericii. 

Art.6. – Se alocă Parohiei Sfinții Trei Ierarhi II, mun. Bârlad, sprijin financiar în 
valoare de 40.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii. 

Art.7. – Se alocă Parohiei Sfântul Apostul Andrei, mun. Vaslui, sprijin financiar 
în valoare de 30.000 lei pentru lucrări de reamenajare curți interioare, refacere gard 
împrejmuire și platforme betonate. 

Art.8. – Se alocă Parohiei Viltotești, com. Dodești, sprijin financiar în valoare de 
30.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii. 

Art.9. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Parohiei Obârșeni, Parohiei Broșteni, Parohiei Arsura, Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavril, Mănăstirii Grăjdeni, Parohiei Sfinții Trei Ierarhi II, Parohiei Viltotești, 
Parohiei Sfântul Apostul Andrei, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.                                                                                                             
                                                                                              
 

      Vaslui, 06 august 2020 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
         Dumitru Buzatu          
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