
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 
 

privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj, pe anul 2022 şi 

estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata contribuţiei pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj  

 

 Consiliul Judeţean Dolj întrunit în şedinţă extraordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 1495/19.01.2022 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 2516/01.02.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

în baza art. 4 lit. a),  a art. 5 alin. (1) lit. g)  şi a anexelor nr. 4 şi 9 din Legea nr. 

317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, art. 2 din O.G. nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare şi art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 82/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 şi al art. 196 alin. (1) lit. a)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj, pe anul 2022 

şi estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata contribuţiei pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, conform anexei ce face parte 

din prezenta hotărâre. 

    Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat şi Direcţia 

Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ             

DIRECŢIA ECONOMICĂ                    APROBAT   

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                  PREŞEDINTE 

Nr. 1495/19.01.2022                 DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata 

contribuției pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul 

Dolj 

  

Conform Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, în anexa nr. 

9 este prevăzut un număr maxim de 487 posturi pentru personalul neclerical angajat 

în unităţile de cult din judeţul Dolj, a cărui repartizare pe culte în anul 2022, se 

prezintă astfel: 

 

Cultul Număr de 

posturi an 

2022 

1. Ortodox 477 

2. Romano-Catolic 5 

3. Greco-Catolic 2 

4. Creştin după Evanghelie – Uniunea Bisericilor Creştine după 

Evanghelie 

1 

5. Adventist de Ziua a Şaptea 1 

6. Creştin Penticostal  1 

Total 487 

 

Pentru finanţarea cheltuielilor de personal neclerical angajat în unităţile de cult 

din judeţul Dolj, în anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, 

sunt prevăzute următoarele sume: 

           mii lei 

Indicator An 2022 Estimări 

2023 2024 2025 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului Dolj, 

pentru finanţarea culturii şi cultelor 

11.353 11.353 13.353 11.353 

 

Plata personalului neclerical se face în baza: O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   



 

 

 

 

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. 

nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 4 lit. a) și a art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea 

nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022. 

Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ 

în bugetul propriu al judeţului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţin 

acestea.  

La cultul Ortodox din judeţul Dolj, personalul neclerical este repartizat pe 

patru centre, din care: 

- 3 Protoerii: Craiova Nord, Craiova Sud, Băileşti 

- Centrul Arhiepiscopal Craiova 

Pe unităţi de cult, repartizarea în anul 2022 a sumei de 11.353 mii lei se 

prezintă astfel: 

                                               - mii lei - 

Cultul Suma repartizată 

1. Ortodox 11.127 

2. Romano-Catolic 112 

3. Greco-Catolic 45 

4. Creştin după Evanghelie – Uniunea Bisericilor Creştine 

după Evanghelie 

23 

5. Adventist de Ziua a Şaptea 23 

6. Creştin Penticostal  23 

Total 11.353 

 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare alocarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata 

contribuției pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, 

conform anexei. 
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        MECU  MARIAN    
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 2516/01.02.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, 

reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul 

Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția 

Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind alocarea sumelor 

defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2022 

și estimările pe anii 2023-2025, reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în 

unitățile de cult din județul Dolj propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, 

reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul 

Dolj; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabiledomeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

-art. 4 lit. a), a art.5 alin.(1) lit. g) și a anexelor  nr.4 și 9 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de 

stat pe anul 2022; 

-art.2 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.4 alin.(1) și art.5 alin.(1) din anexa nr.1 la H.G.  nr.1470/2002 privind aprobarea 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 din România, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  

-art.173 alin.(1) lit. f), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu 

este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                      Mioara-Veronica Manea                                            



 

 

 

 

 

 

ANEXA  

la Hotărârea nr. _______________ 

 

 

SITUAŢIA 

ALOCĂRII SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA 

ADĂUGATĂ PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR 

DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ, 

REPREZENTÂND PLATA CONTRIBUȚIEI PENTRU  PERSONALUL 

NECLERICAL ANGAJAT ÎN UNITĂŢILE DE CULT DIN JUDEŢUL DOLJ, 

PE ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2023-2025 

 

 

              mii lei 

 

CULTUL 

 

 

Număr de 

posturi  

An 2022  

 

 

Suma 

repartizată  

An 2022 

Estimări sume 

An 2023 An 2024 An 2025 

1. Ortodox 477 11.127 11.127 11.127 11.127 

2. Romano-Catolic 5 112 112 112 112 

3. Greco-Catolic 2 45 45 45 45 

4. Creştin după 

Evanghelie – 

Uniunea Bisericilor 

Creştine după 

Evanghelie 

1 23 23 23 23 

5. Adventist de Ziua 

a Şaptea 

1 23 23 23 23 

6. Creştin Penticostal 1 23 23 23 23 

Total 487 11.353 

 

11.353 

 

11.353 

 

11.353 

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV            

        MECU  MARIAN    

ÎNTOCMIT 

 MANDACHE LELICA 


