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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

             CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.280 
                       din 23 decembrie 2021 

 
privind: aprobarea alocarii sumei de 500.000 lei, reprezentand acordarea unui sprijin 

financiar Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in vederea 
finantarii lucrarilor de conservare-restaurare si integrare estetica a picturii 
murale in cadrul proiectului ”Proiect de conservare-restaurare si punere in 
valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna Vestire din Braila” 
pentru anul 2022 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 decembrie 2021; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat 
sub nr.25978/16.12.2021 si raportul de specialitate al Directiei Administratie 
Publica-Contencios, inregistrat sub nr. 25976/16.12.2021 privind alocarea sumei de 500.000 
lei, reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in 
vederea finantarii lucrarilor in cadrul proiectului "Proiect de conservare-restaurare si punere in 
valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna Vestire din Braila” pentru anul 2022; 

Vazand avizele Comisiei Buget-Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat al 
judetului, Comisiei pentru activitati  stiintifice, invatamint, cultura, culte, tineret si activitati 
sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii 
internationale; 

Avand la baza cererea Parohiei Mixte Romano-Elena "Buna Vestire" Braila, nr. 
217/07.12.2021,  inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.24923/07.12.2021 prin care 
se solicita acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500.000 lei, pentru anul 2022, conform 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 125/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 1470/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
acesteia; 

Cunoscand  prevederile art. 3, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare coroborate cu 
prevederile art. 4, alin. (2), lit. b) si c) si art. 5, alin.(1) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 
1470/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei 
Guvernului nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art. 173, alin. (1), lit. d) pct. (6), lit. a) din Ordonanța de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  
      In temeiul prevederilor art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

H O T A R A S T E: 
 
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 500.000 lei, reprezentand sprijin financiar pentru 

Parohia Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in vederea finantarii lucrarilor de 
conservare-restaurare si integrare estetica a picturii murale in cadrul proiectului ”Proiect de 



conservare-restaurare si punere in valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna 
Vestire din Braila” pentru anul 2022. 

Art.2. Suma mentionata la art.1 va fi alocata din bugetul propriu al judetului Braila, pentru 

anul 2022. 

Art.3. Se aproba modelul Protocolului de finantare care se va incheia intre Unitatea 

Administrativ-Teritoriala Judet Braila, prin Consiliul Judetean Braila, reprezentat de domnul 

Francisk-Iulian Chiriac - Presedinte si Unitatea de cult Parohia Mixta Romano - Elena "Buna 

Vestire" Braila, reprezentata de preotul Paroh Sima Doru, conform anexei, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.4. Prezenta hotarare isi va produce efectele dupa semnarea protocolului de finantare 

de catre ambele parti. 

Art.5. Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.6. Prin grija Directiei Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa 

la cunostinta celor interesati. 

 
 Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                     CONTRASEMNEAZA 

                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                         DUMITREL PRICEPUTU    
 

                                  

 


