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FinanŃări lăcaşe de cult în anul 2010 pentru judeŃul
Hunedoara
•FinanŃări lăcaşe de cult în anul 2010
•În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) al O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din
România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2010 pentru construirea şi
repararea lăcaşelor de cult şi pentru sprijinirea activităŃilor de asistenŃă socială ale cultelor
religioase prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 60/27.01.2010, a fost alocată suma de 40.000.000 lei; această sumă urmează a fi
repartizată pe unităŃi de cult prin Hotărâre de Guvern.
•Prin H.G. nr. 263/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205/01.04.2010 a fost
suplimentat bugetul S.S.C. cu 2.150.000 lei.
•Prin H.G. nr. 417/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 bis/03.05.2010, a fost
suplimentat bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte cu 18.569.000 lei şi s-a aprobat
repartizarea unor sume prevăzute în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte prin Legea
Bugetului de Stat pe anul 2010.
•UnităŃile de cult cărora le-au fost repartizate fonduri pentru construcŃia şi repararea lăcaşelor
de cult sau pentru activităŃi de asistenŃă socială trebuie să transmită documentaŃia necesară,
în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, la Secretariatul de Stat pentru Culte; alocarea fondurilor
se va face eşalonat, lunar, conform deschiderilor de credite aprobate de Ministerul FinanŃelor
Publice, în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice,
cu modificările şi completările ulterioare. InformaŃii privind completarea dosarului se regăsesc
în secŃiunea Ghidul solicitantului din acest site http://www.culte.ro
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HOTĂRÂRE nr. 417/28 aprilie 2010 privind finanŃarea din bugetele aprobate unor ordonatori
principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităŃi de cult, unităŃi sanitare, unităŃi de
învăŃământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru
Secretariatul General al Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele
autorităŃi ale administraŃiei publice locale*)
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 bis din 3 mai 2010)
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*) Hotărârea Guvernului nr. 417/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 289 din 3 mai 2010 şi este reprodusă şi în acest număr bis.
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1)
din OrdonanŃa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 167 alin.
(17) lit. f) din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul
2010, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.12
"SusŃinerea cultelor", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 18.569 mii lei, pentru Secretariatul de Stat pentru
Culte.
ART. 2 - (1) Se aprobă repartizarea unor sume prevăzute în bugetul Secretariatului General al
Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul
59.12 "SusŃinerea cultelor", pentru unităŃile de cult prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Sumele prevăzute în anexa nr. 1 se utilizează pentru destinaŃiile stabilite la art. 3 alin. (1)
din OrdonanŃa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va
controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit
prezentei hotărâri.
ART. 4 - Se aprobă finanŃarea în anul 2010 din bugetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, de la capitolul 65.01 "ÎnvăŃământ", titlul 71 "Active nefinanciare", a unor
cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ, potrivit anexei nr. 2.
ART. 5 - Se aprobă finanŃarea în anul 2010 din bugetul aprobat Ministerului SănătăŃii, anexa
nr. 3/26/13, capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 51 "Transferul între unităŃile administraŃiei
publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", a unor cheltuieli pentru unităŃi sanitare, potrivit
anexei nr. 3.
ART. 6 - Se aprobă finanŃarea în anul 2010 din bugetul aprobat Ministerului JustiŃiei, capitolul
61.01 "Ordine publică şi siguranŃă naŃională", titlul 51 "Transferul între unităŃile administraŃiei
publice", a unor cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare la unele penitenciare,
potrivit anexei nr. 4.
ART. 7 - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 39.260 mii lei, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finanŃarea
unor obiective de investiŃii ale unor unităŃi administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 5.
ART. 8 - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 29.056 mii lei, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finanŃarea
unor cheltuieli curente şi de capital ale unor unităŃi administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 6.
ART. 9 - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziŃiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 10 - Ministerul FinanŃelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor
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principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat
pe anul 2010, precum şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al
Guvernului pe anul 2010.
ART. 11 - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administraŃiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul sănătăŃii,
Cseke Attila
Ministrul educaŃiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul finanŃelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul justiŃiei,
Cătălin Marian Predoiu
Bucureşti, 28 aprilie 2010.
Nr. 417.
ANEXA 1
Repartizarea sumelor pentru finanŃarea unor unităŃi de cult din judeŃul Hunedoara în
documentul ataşat
http://www.culte.ro/FinantariDetalii.aspx?id=1828
www.culte.ro
Documente ataşate
» H.G._nr._417_2010
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