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R E F E R A T 
 

pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, 
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 

 
 Avand in vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania, regulament aprobat prin HCL    /20.03.2015. 
  Potrivit prevederilor Legii 350/2005 care stabileste regimul finantarilor nerambursabile 
acordate din fondurile publice, ale OG. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile 
ulterioare prin Legea 152/2002 si HG 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea 
OG 82/2001,de  la bugetul local se poate acorda sprijin financiar pentru completarea fondurilor 
proprii ale unitatilor de cult din municipiul Timisoara destinate: 

a)intretinerii si functionarii unitatilor de cult; 
b)construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit 
reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacaşurilor de cult; 
c)conservarii şi intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase; 
d)desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult; 
e)amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase; 
f)construirii, amenajarii şi repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta 
sociala şi medicala ale unitatilor de cult; 
g)construirii şi repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
h)construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor 
recunoscute. 

 Avand in vedere ca pentru anul bugetar 2015 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii 

religioase” s-a prevazut suma de 2.500 mii lei, din care 805 mii lei reprezinta sume angajate prin 

hotarari de consiliul local in anul 2014 si care nu au fost achitate, ramanand un disponibil de 

1.695 mii lei. 

 Avand in vedere solicitarea de la Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei cu nr. 

SC2015-7081/17.03.2015 prin care ne-a cerut sprijin privind cofinanatrea de la bugetul local in 

suma de 9.126.602,20 lei, necesar care reprezinta acoperirea lucrarilor ce urmeaza a se efectua la 

14 parohii din municipiul Timisoara. 



 Avand in vedere cererile cu nr. SC 2014-29046/03.11.2014 a Parohiei Greco-Catolice 

Timsioara V Mehala si SC2015-5635/02.03.2015a Parohiei  Romane Unite cu Roma Greco-

Catolica, Timisoara IV, prin care ni se solicita un sprijin financiar in suma de 314.000 lei. 

 Avand in vedere proiectul de anvengura inceput la Biserica Millenium – Episcopia 

Romano-Catolica. 

 Avand in vedere ca pana in prezent nu au fost depuse solicitari din partea altor culte 

religioase, pentru primirea de  finantari de la bugetul local. 

Avand in vedere ponderea orientarii religioase a locuitorilor municipiului Timisoara, in 

conformitate cu datele statistice existente, precum nu in ultimul rand, solicitarile depuse de catre 

unitatile de cult si analizarii oportunitatii acestora. 

      Propunem repartizarea de la bugetul local a sumelor privind finantarea unitatilor de cult 

dupa cum urmeaza: 

 Cultul ortodox roman  

 Cultul romano-catolic 

 Cultul Greco-catolic 

 Alte culte religioase 
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