
                
   
 
 
 
 
 
       
 
           
 
        

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea ghidului solicitantului pe ntru acordarea 
sprijinului financiar din bugetul Consiliului Jude țean Olt 

 pentru unit ățile de cult apar ținând cultelor religioase  
din jude țul Olt 

 
  Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 611/20.01.2012 cu privire la proiectul de 
   hotărâre nr. 612/20.01.2012; 

-  Raportul nr. 613/20.01.2012 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
      - Raportul nr. 776/25.01.2012 al Comisiei pentru Studii Economico-     
   Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea                                                                      
   Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania , de la bugetele locale, aprobată  cu 
modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Normele metodologice pentru aprobarea prevederilor aprobate prin 
Hotărârea de Guvern nr.1470/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 
82/2001 cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
 modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat  pe anul 2012 ; 
 
     În temeiul prevederilor art. 91 alin (5) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din 
Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 



 
          Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului 
financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitătile de cult 
apartinând cultelor religioase din Judetul Olt, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.       
        Art. 2.  Prezenta hotarare se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : 
http://www.cjolt.ro, și se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 

                            
 
                                         PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU                          
                                                         
                                                      
 
 
                                         
         Contrasemnează, 
                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                     Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 26.01.2012  
Nr. 7 
CD/MVE/2ex. 















Anexa nr. 3 la Ghid 

 

 

Către, 

Consiliul Judetean Olt 

 

 

 

 Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar 

în sumă de...............................lei, primită în data de...................(ziua, luna, anul). 

            Menţionez că justific suma de .............................lei, conform centralizatorului şi 

documentelor justificative anexate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Semnatura şi ştampila beneficiarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Documentele justificative vor fi îndosariate.  

 



UNITATEA DE CULT Anexa nr. 1 la Ghid 

Nr. ______/Data______________ 
 
 

C E R E R E  
pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Unitatea de cult solicitantă: ............................................................................................................................... 
Cultul sau Eparhia: ............................................................................................................................................. 
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): ................................ 
………………………………………………………………………………………………................................ 
Hramul (dacă este cazul):................................................................................................................................... 
Numele şi prenumele reprezentantului:.......................................................................................................... 
Funcţia: ........................................... Telefon: ...................................................................................................... 
Număr de cod în cazul monumentelor istorice: ............................................................................................. 

deschis la .....................................................................Cod Fiscal: ..................................................................... 
Obiectul cererii:.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
Motivarea cererii: ................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………................................ 
Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: ................................................. 
Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ……………………….................................... 
Data începerii lucrărilor: .................................................................................................................................... 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ........................................................................................ 
Stadiul lucrărilor: ................................................................................................................................................ 
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la C.J.OLT.: 
....................................................................................... 
În ce valoare: ........................................................................................................................................................ 
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ...................................................................................... 

 
CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă oblig să justific 

sumele primite, conform normelor legale 
 

 
SEMNĂTURA 

şi ştampila solicitantului 
ANEXE: 
� Declaraţie pe propria răspundere 
� Avizul unităţii de cult centrale 
� Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul) 
� Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul) 
� Devizul lucrărilor rămase de executat 
� Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul) 
� Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul) 
� Adeverinţă IBAN 
� Copie CIF 
� Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,  medicale sau de învăţământ teologic 
� Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

Cod IBAN:                            



Anexa nr. 2 la Ghid 
 

 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 Consiliul Judetean Olt  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 

 
                                  

                                      Vizat,     
 

                                  Consilier economic eparhial/centru de cult, 
 

                                                                   Semnătură 
 

                                                                    Ştampilă 
 

Data 



Anexa nr. 4 la Ghid 

 
RAPORT DE JUSTIFICARE 

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR  
 
I. DATE GENERALE 
 
 
1. Datele de identificare ale unit ăţii de cult: 
 

 
2. Datele de identificare ale reprezentantului: 
 

 
 

 
 

Unitatea de cult 
 
 

Hramul  
 

Denumirea unit ăţii de cult  

Pozi ţia şi pagina din statul de 
func ţii şi personal 

 

Localitatea 
oraşul sau comuna   

satul sau sectorul 
 

Adresa unit ăţii de cult  

Jude ţul  

Cod Fiscal  

 
Numele reprezentantului: 
 

 

Date personale (CNP):  

 
Telefon: 
 

 



II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE 
 
 
1. Suma primit ă în anul în curs 
 
 

1 Suma primit ă  

2 Valoarea devizului din dosarul de cerere   

3 Scopul pentru care a fost solicitat ă suma   

 
 
 
2. Scurt ă descriere a lucr ărilor efectuate (maxim 20 de rânduri) 
 



Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Consiliul Judetean Olt 
(inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Finan ţări primite de la Consiliul Judetean Olt în perioada  2009 – 2011 pentru 
unitatea de cult 
 

Nr. 
crt.  Anul Suma (lei) 

1.   

2.   

3.   

4.   

...   

 
4. Finan ţări primite pentru unitatea de cult de la alte autor ităţi publice, altele decât 
Consiliul Judetean Olt ,  în perioada 2009 – 2011  
 

Nr. 
crt.  Anul Institu ţia Suma (lei) 

1.    

2.    

3.    

4.    

...    

  
 

Declar pe propria r ăspundere c ă facturile şi chitan ţele prezentate spre 
justificare în dosarul prezentat nu au fost folosit e la alte institu ţii ale statului pentru 
justificarea unor sume primite.   

Cunoscând pedeapsa prev ăzută de art. 292 din Codul penal pentru 
infrac ţiunea de fals în declara ţii, am verificat datele din prezenta declara ţie, care este 
complet ă şi corect ă. 

 
 

 
 

 

 

 
U N I T AT E A D E  C U L T  

 
 

 
 

 

 
S E M NĂT U RĂ  

L . Ş .  
__________________________ 
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