
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea numărului de contribuții pentru personalul neclerical 

angajat în unitățile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2023 

 

 Consiliul Judeţean Dolj întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6156/14.03.2023 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 6343/15.03.2023, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

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

368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, 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), 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, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 55/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru stabilirea unor măsuri 

financiar-bugetare și adresei nr. CRR-TRZ 2841/2023 a Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Publice – Craiova; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) 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 suplimentarea numărului de contribuții pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2023, conform anexei 

ce face parte integrantă 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.  6156 / 14.03.2023                       DORIN COSMIN VASILE 

 

 REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind suplimentarea numărului de contribuții pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult din judeţul Dolj, 

pe anul 2023,  
 

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 55/2023 privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru 

stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, se autorizează Ministerul Finanțelor să 

introducă modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat nr. 

368/2022 pe anul 2023, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte. 

Prin adresa nr. CRR-TRZ 2841/2023, Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice – Craiova a comunicat Județului Dolj modificarea anexei nr. 9 la Legea 

bugetului de stat nr. 368/2022 pe anul 2023 privind suplimentarea numărului maxim 

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

astfel: 

 

Numărul de contribuții aprobat 

inițial pe anul 2023 

Influențe Numărul de  contribuții  

final  pe anul 2023 

487 +24 511 

 

Prin adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C–1/3 Ianuarie 2023 cele 24 

de contribuții suplimentare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din 

județul Dolj revin Arhiepiscopiei Craiovei. 

Pe unităţi de cult, repartizarea numărului maxim de contribuții pentru 

personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, în anul 2023, se 

prezintă astfel: 

Cultul Număr de 

contribuții 

aprobat pe anul 

2023 

Influențe Număr final 

de contribuții 

pe anul 2023 

1. Ortodox 477 +24 501 

2. Romano-Catolic 5  5 

3. Greco-Catolic 2  2 

4. Creştin după Evanghelie – Uniunea 

Bisericilor Creştine după Evanghelie 

1  1 

5. Creştin Penticostal  1  1 

6. Adventist de Ziua a Şaptea 1  1 

Total 487 +24 511 
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Pentru finanţarea cheltuielilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile 

de cult din judeţul Dolj, în anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 

368/2022, este prevăzută suma de 13.441 mii lei.  

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; Legea nr. 55/2023 privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și 

pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare; art. 4 lit. a) și a art. 5 alin. (9) din 

Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023. 

Repartizarea sumei de 13.441 mii lei pe unităţi de cult, pe anul 2023, se 

prezintă astfel: 

                                               - mii lei - 

Cultul Suma repartizată 

1. Ortodox 13.168 

2. Romano-Catolic 136 

3. Greco-Catolic 55 

4. Creştin după Evanghelie – Uniunea Bisericilor Creştine 

după Evanghelie 

28 

5. Creştin Penticostal  28 

6. Adventist de Ziua a Şaptea 26 

Total 13.441 

 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare suplimentarea numărului de 

contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din judeţul Dolj, pe 

anul 2023, conform anexei.  

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV            

        MARIAN  MECU     

ÎNTOCMIT 

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

Nr. 6343/15.03.2023        

                                                                                                                  VIZAT,                                                                                                                                                                           

                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

        Adriana- Cristina VĂRGATU 

           

       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind suplimentarea numărului de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în 

unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2023  

 

          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 suplimentarea numărului de contribuţii pentru 

personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2023 și a constatat 

următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: suplimentarea numărului de contribuţii pentru 

personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2023 ; 

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 aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (9) şi a anexelor nr. 4 şi nr. 9 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul 

de stat pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  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 şi 

completările ulterioare 

- art. 4 alin. (1), 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 şi completările 

ulterioare 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 55/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 

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

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
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3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

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

 

 

ÎNTOCMIT, 

Consilier Juridic, 

Cristina Păduraru 

 



 

 

 
 

ANEXA  

la Hotărârea nr. _______________ 

 

 

REPARTIZAREA NUMĂRULUI MAXIM DE CONTRIBUȚII PENTRU  

PERSONALUL NECLERICAL ANGAJAT ÎN UNITĂŢILE DE CULT DIN 

JUDEŢUL DOLJ, PE ANUL 2023 

  

 

 

              mii lei 

 

CULTUL 

 

 

Numărul de 

contribuiții   

pe anul 2023  

 

 

Suma repartizată  

 pe anul 2023 

1. Ortodox 501 13.168 

2. Romano-Catolic 5 136 

3. Greco-Catolic 2 55 

4. Creştin după 

Evanghelie – 

Uniunea Bisericilor 

Creştine după 

Evanghelie 

1 28 

5. Creştin Penticostal  1 28 

6. Adventist de Ziua 

a Şaptea Creştin 

Penticostal 

1 26 

Total 511 13.441 

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV            

        MARIAN  MECU     

ÎNTOCMIT 

LELICA  MANDACHE 

 

 

 

 

                                                                                      




