
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 

  HOTĂRÂREA nr. 98/2020 
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui  
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                      

nr. 9462/24.06.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 9465 /24.06.2020; 
- cererea nr. 9/06.03.2020 a Parohiei Sfântu Gheorghe, mun. Bârlad, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 3491/10.03.2020; 
- cererea nr. 9/18.05.2020 a Parohiei Hurdugi, com. Dimitrie Cantemir, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 7288/19.05.2020; 
- cererea nr. 6/10.03.2020 a Parohiei Crețești de Sus, com. Crețești, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 7517/22.05.2020; 
- cererea nr. 6/02.06.2020 a Mănăstirii Fâstâci, com. Cozmești, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 8512/09.06.2020; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 96/2020 privind rectificarea a III-a a 

bugetului local al județului Vaslui pe anul 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 Sfântu Gheorghe, mun. Bârlad, sprijin financiar în valoare 
de 100.000 lei pentru reabilitarea Ansamblului bisericii monument istoric Sfântu Gheorghe din 
Bârlad. 

Art.2. – Se alocă Parohiei Hurdugi, com. Dimitrie Cantemir, sprijin financiar în 
valoare de 50.000 lei pentru începerea lucrărilor de pictură a bisericii. 

Art.3. – Se alocă Parohiei Crețești de Sus, com. Crețești, sprijin financiar în valoare 
de 50.000 lei pentru executarea de finisaje interioare si exterioare la biserică.  

Art.4. – Se alocă Mănăstirii Fâstâci, com. Cozmești, sprijin financiar în valoare de 
100.000 lei pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență la Casa Egumenească 
și Zidul de incintă. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, 
Parohiei Sfântu Gheorghe, Parohiei Hurdugi, Parohiei Crețești de Sus, Mănăstirii Fâstâci, 
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.                                                                                                     

            Vaslui, 25 iunie 2020 
 

       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 

              Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu  
                                                      


