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RAPORT DE SPECIALITATE  

 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru suplimentarea numărului de 

posturi, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult ce aparțin 

cultelor religioase recunoscute din România 

 

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din 

cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 

21.101/22.09.2021 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru 

suplimentarea numărului de posturi, pentru personalul neclerical angajat în 

unitățile de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România propus de 

președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca. 

Având în vedere: 

- Ordonanța 82/30.08.2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, potrivit căreia numărul contribuțiilor pentru personalul neclerical 

angajat în unitățile de cult din țară poate fi modificat prin legile bugetare anuale 

sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și aprobarea suplimentării 

numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin 

cultelor religioase recunoscute din România se face de către autoritățile 

administrației publice locale; 

- faptul că Județul Arad are în plată 449 posturi de personal neclerical iar 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 privind rectificarea 

bugetului de stat conform anexei 8 „Numărul  maxim de posturi finanțate pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2021”, acesta s-a 

suplimentat cu 2 posturi. 

http://www.cjarad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro


 

2 
F – PO – C.M.P.A. – 01.03, Ed.I, Rev.0 

- Adresa nr. C – 1525/26.08.2021 a Secretariatului de Stat pentru Culte prin 

care a solicitat Ministerului Finanțelor suplimentarea numărului maxim de posturi 

finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, din care 2 posturi 

pentru Județul Arad, respectiv 1 post pentru Episcopia Romano – Catolică 

Timișoara și un post pentru Protopopiatul Reformat. 

Numărul maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile 

de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute în România finanțate de la 

bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli 

descentralizate la nivelul județelor pentru Județul Arad se va suplimenta cu 2 

posturi și va fi 451.   

 

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru 

suplimentarea numărului de posturi, pentru personalul neclerical angajat în 

unitățile de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România a fost 

întocmit cu respectarea prevederilor legale. 
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