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Nr. 21.101/22.09.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

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 
 

 

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. b și alin.(3) lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea 
președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de 
utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 

 
În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit. c și alin.(4) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul 
bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre 
aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege. 

 
 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. 

- 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.  
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Solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru suplimentării numărului de 

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

religioase recunoscute din România. 

 
Președinte, 

Iustin CIONCA 


