
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.17/2008 

 
privind stabilirea numărului maxim  de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile 

de cult, ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008 
 

având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.124.167/3 ianuarie 2008; 
având în vedere Hotărârea Guvernului nr.313/8 martie 2006 privind modificarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 
România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002; 

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin  pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România; 

având în vedere prevederile Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 
în temeiul prevederilor art.91 punctul (5) litera „b” şi art.97 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 
Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Articol unic- Se aprobă finanţarea de la bugetul local al judeţului Vaslui, pe anul 2008, a unui 
număr de 322 de posturi pentru personalul neclerical, angajat în unităţile de cult recunoscute de lege, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

                
 

             Vaslui, 7 februarie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                          Secretarul judeţului Vaslui,  
                                                                                                                                  Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

R A P O R T 
  asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului maxim  de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al jud. Vaslui pe anul 2008 
 

                          Domnilor consilieri şi invitaţi, 
   În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001  privind stabilirea unor 
forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, din 
bugetul propriu al judeţului se acordă sprijin financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile 
ce aparţin cultelor religioase recunoscute în România care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Vaslui. 

Din bugetul propriu al judeţului se finanţează o contribuţie lunară la nivelul salariului minim 
brut pe economie şi sumele aferente necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale 
de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate. 

Numărul total de personal neclerical, la nivelul judeţului, se stabileşte anual prin legea 
bugetului de stat. Pentru anul 2008 prin Legea nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008 a fost 
stabilit un număr de 322 de posturi pentru personal neclerical. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.313/2006 privind modificarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, alocarea sumelor aferente 
contribuţiei se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean la solicitarea unităţilor centrale de cult, 
formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult. Contribuţia prevăzută în bugetul 
propriu al judeţului se repartizează pe unităţile de cult proporţional cu numărul de personal neclerical 
repartizat. 

Propunerea de repartizare a numărului de posturi pentru fiecare cult religios, recunoscut de 
lege, în vederea finanţării, în condiţiile legii, de la bugetul local al judeţului Vaslui, este la nivelul 
celei din anul 2007, conform solicitărilor unităţilor de cult.  

   Domnilor consilieri, 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul în forma în care vă 

este prezentat. 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Corneliu Bichineţ 

                



         ANEXA 
                                                                                                        La Hotărârea nr.17/7 februarie 2008 

 
R E P A R T I Z A R E A 

pe unităţile de cult recunoscute de lege, a numărului de posturi ce se finanţează de la 
bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008 

 
Nr.crt. Unităţile de cult recunoscute de lege Număr maxim de posturi 

1 Cultul creştin ortodox 312 
2 Cultul romano-catolic 5 
3 Cultul ortodox de rit vechi 2 
4 Cultul creştin după evanghelie 3 

 TOTAL: 322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


