
                                                                                                                                                       
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind acordarea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 
anul 2023 

 
 
         Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr.54, telefon 0236/307780, face 
cunoscută intenția de a acorda sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Galați, în anul fiscal 2023, 
în  conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG.1470/2002 pentru aplicarea 
prevederilor O.G.nr. 82/2001. 

Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii 
ale unităților de cult destinate: 
     
a) întreținerii unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse; 
b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în 
vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult; 
c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; 
d) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase; 
e) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială 
și medicală ale unităților de cult. 
f) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor 
unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute. 
  
Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a unităților de cult, în anul 2023, este de 
2.900.000 lei. 
 
Documentele in baza cărora se acordă sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Galați: 

• Cerere de finanțare (cf. Anexei 1); 
• Declarație pe propria răspundere (cf. Anexei 2); 
• Avizul unității de cult centrale, pe anul în curs; 
• Copie de pe autorizația de construire, eliberată cf. Legii nr. 50/1991 (dacă este cazul); 
• Copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural 

național pentru monumente istorice (dacă este cazul); 
• Devizul de lucrări pentru construcții și reparații, pentru lucrările rămase de executat; 
• Copia avizului Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul); 
• Copie a certificatului de înregistrare fiscală; 
• Extras de cont; 
• Fotografii care atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări 

pentru care se solicită sprijin financiar; 
• Acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități 

sociale, medicale și de învățământ pentru care se solicită sprijin financiar; 
• Alte acte specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea. 

 
Documentele se vor depune la Registratura municipiului Galați, în perioada 03-28 aprilie 2023. 



                                                                                                                                                                              Anexa 1 
UNITATEA DE CULT  
Nr.¹         /Data  ……………….   
 

CERERE 
Pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr.82/2001 

si Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 
 
Unitatea de cult solicitantă² 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cultul/ Eparhia : 
Adresa completă a unității de cult solicitante …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresa completă a obiectivului pentru care se solicită sprjin financiar ( in cazul in care diferă de adresa unității de 
cult)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Hramul (dacă estecazul)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Codul de Inregistrare Fiscală al unitătii de cult …………………………………………………………………………………………………………. 
Numele și prenumele reprezentantului unității de cult …………………………………………………………………………………………….. 
Funcția:……………………………………..Telefonul : …………………………………..;E-mail : 
………………………………………………………………………………………………….. 
Contul bancar deschis la …………………………………………………………….     
Sucursala………………………………………………………………………………….... 
Codul  IBAN   
 
Obiectul cererii ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Motivarea cererii 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numărul și data autorizației de construire …… ……………..   Data incetării valabilității…………………………………………….  
Codul monumentului istoric (dacă este cazul )………………………………………………………………………………………………………… 
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice ( dacă este cazul )…………………………………………………………………. 
Numărul si data avizului Comisiei de Pictură Bisericească  ( dacă este cazul : ……………………………………………………....... 
Data inceperii lucrărilor : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Stadiul lucrărilor³ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat : …………………………………………………………………………………………………. 
In ce an a mai primit sprijin financiar de la S.S.C.,anul și cuantumul pentru fiecare an din ultimii 5 ani : 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dacă au fost justificate in totalitate sumele primite :…………………………………………………………………………………………….... 
Sprijinul financiar primit din partea altor instituții publice, denumirea instituției și cuantumul pentru fiecare an din ultimii 
5 ani : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Semnătura și 
ștampila solicitantului 

ANEXE : 
Avizul unității centrale de cult 
Declarația –tip   pe propria răspundere 
Autorizația de construire (dacă este cazul )⁴ 
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul )⁴ 
Avizul Comisiei de Pictură Bisericească ( dacă este cazul)⁴ 
Devizul pe anul în curs al lucrărilor rămase de executat ⁴ 
Atestatul privind activitățile sociale ( dacă este cazul)⁴ 
Certificatul de Înregistrare Fiscală ⁴ 
Extrasul de cont bancar ⁴ 
Documente care atestă proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ  teologic ⁴ 
Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

 
¹ Va fi trecut numărul de inregistrare din Registrul de Intrări/Ieșiri al unității de cult 
²Va fi trecută denumirea unității de cult asa cum este înscrisă in Certificatul de Înregistrare Fiscală 
³ Va fi trecută o scurtă descriere a stadiului lucrărilor ; în cazul lucrărilor de pictură trebuie trecut procentul executat din totalul lucrărilor  
⁴ Documentele pot fi prezentate in fotocopie, certificate, sub semnătura beneficiarului, cu mențiunea “conform cu originalul” . 

                        



                                                                                                                           Anexa 2                                           

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 Subsemnatul, …………………………………………………………………, reprezentant legal al parohiei/unității 

de cult cu hramul …………………………………………………………………………,(dacă este cazul) domiciliat în 

localitatea………………………………, str.……………………………………………………, nr. ……, județul ……………………………, 

având CIF ………………………, din cadrul eparhiei/cultului …………………………………………………………,cunoscând 

prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele: 

• datele, informațiile și documentele prezentate in dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau 

în dosarul de justificare a sumelor  primite corespund realității; 

• parohia/unitatea de cult nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice 

sau bunuri urmărite în vederea executării silite; 

• mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult să-l utilizez în scopul 

pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii; 

• Certificatul de Înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin parohiei/unității de cult care a 

solicitat sprijinul financiar. 

                                                        

Reprezentantul unității de cult solicitante 

Semnătura și ștampilă 

  

 

 

   Data …………………… 

 

 

 



                                                                                                                    Anexa 3 

 
ROMÂNIA 
MUNICIPIUL GALAȚI 
 

RAPORT DE JUSTIFICARE 

PENTRU SUMELE PRIMITE CA FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI GALAȚI 

 

DATE GENERALE  

1.Datele de identificare ale unității de cult  : 

Unitatea centrală  de cult  
 

 

Hramul   
 

 

Denumirea unității de cult  
 

 

Adresa unității de cult  
 

 

Județul 
 

 

Codul IBAN 
 

 

Cod Fiscal 
 

 

 

2.Datele de identificare ale reprezentantului : 

Numele reprezentantului 
 

 

Date personale (CNP) 
 

 

Telefon  
 

 

E-mail  
 

 

 

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE  

1.Suma primită in anul in curs 

1. Suma primită 
 

 

2. Scopul pentru care a fost solicitată suma¹ 
 

 

 



2.  Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri ) 

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de la Primăria municipiului Galați 
(inclusiv achiziționarea de materiale de construcții ) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare in dosarul 
prezentat, nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite. 
           Cunoscând pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru infracțiunea de fals in declarații, am 
verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. 
 
 
NUME ȘI PRENUME 
SEMNĂTURA 
L.Ș. 
 

 

 

¹ Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc. 
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