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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEȘTI 

Nr. 52901 / 06 SEPTEMBRIE 2022 

Finanțări culte religioase  

 

 

          

         

ANUNȚ  

privind depunerea cererilor de sprijin financiar  

în vederea acordării sprijinului financiar  de la bugetul local al Municipiului Onești,  

în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al 

Municipiului Onești pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute conform legii 

 

 

 

          1.Autoritatea finanțatoare: Unitatea Administrativ-Teritorială- Municipiul Onești, 

reprezentată legal prin primar Victor Laurențiu Neghină, cu sediul în mun. Onești, B-dul. Oituz, nr. 

17, judeţul Bacău, anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform OG nr.82/2001, aprobată cu 

modificările și completările ulterioare prin Legea nr.125/2002 și HG nr.1470/2002. 

 

          2. Reglementări legale: 

 

            -OG nr.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; 

 

           -HG 1470/2002  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 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; 

 

          -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Onești nr. 239/2022 din data de 01 Septembrie 

2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Municipiului Onești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România. 

 

          3. Calendarul pentru depunerea cererilor, evaluarea și comunicarea rezultatelor: 

 

            a) Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 07 Septembrie 2022 -16 Septembrie 

2022, ora 10:00. 

            b) Selecționarea și evaluarea cererilor de finanțare: 19 Septembrie 2022- 20 Octombrie 

2022. 

             c) Comunicarea rezultatelor evaluării: 21 Octombrie 2022. 

 

          d) Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Onești, se face în limita sumelor prevăzute 

anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui 

contract de finanțare între autoritatea publică locală și unitatea de cult beneficiară. 
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         Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a cererilor de finanțare sunt 

prevăzute în Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al 

Municipiului Onești  pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii, 

aprobat prin HCL nr. 239/2022 din data de 01 Septembrie 2022, publicat pe site-ul Primăriei 

Municipiului Onești  http://www.onesti.ro/, la Secțiunea Finanțare Culte Religioase. 

 

         Documentația pentru acordarea spijinului financiar poate fi consultată de către persoanele 

interesate la sediul Municipiului Onești sau se poate descărca de pe site-ul Municipiului Onești  

http://www.onesti.ro/ , la Secțiunea Finanțare Culte Religioase. 

 

         Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament, întocmită într-un singur 

exemplar, în limba română, la registratura Unității Adminstrativ-Teritoriale a Municipiului Onești, 

situat în mun. Onești,  B-dul. Oituz, nr. 17, jud. Bacău, cu specificația ”Cerere sprijin financiar 

culte”, până la data de  16 Septembrie 2022,ora 10:00. 

 

           Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se va realiza de către Comisia de Analiză și 

Verificare a cererilor de sprijin financiar și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al 

Municipiului Onești, în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la 

bugetul local al Municipiului Onești pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute conform legii, aprobat prin HCL nr. 239/2022 din data de 01 Septembrie 2022.  
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