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                                            H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, 
pentru   completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției 

“ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu capelă mortuară, construire alei   pietonale 
și împrejmuire parțială” 

 
 

Văzând : 
-  Referatul de aprobare cu nr.15954/17.06.2021  prezentat de primarul comunei Ariceștii 

Rahtivani,în care se propune și se fundamentează aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul 
realizării investiției “ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu capelă mortuară, construire alei 
pietonale și împrejmuire parțială”; 

- Raportul de specialitate nr.15967 din 17.06.2021 întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții din 
cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 
- Cererea nr. 13852/19.05.2021 emisă de Paroha Ariceștii Rahtivani și adresa Mitropoliei Munteniei 

și Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureștilor nr. 354/17.05.2021 prin care se solicită sprijin financiar pentru 
realizarea investiției de mai sus de către Parohia Ariceștii Rahtivani; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr.42 din 20.04.2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimări 2022-2024 ; 

În conformitate cu prevederile :   
-  art.3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art.4 alin. (2), art.5 și art.14 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.9 alin.(3) și art.12 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 
cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
- art. 129 alin.(1), alin.(8) lit.a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul  art.139 alin (3) lit. a) și al art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
                             

                       
Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova adoptă prezenta 

 
                          H O T Ă R Â R E: 

    



Art.1 Se aprobă acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar unic în sumă de 450.000 
(patrusutecincizecimii) lei Parohiei Ariceștii Rahtivani – Biserica Ortodoxă Română, în vederea completării 
fondurilor proprii necesare pentru realizarea investiției “ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu 
capelă mortuară, construire alei pietonale și împrejmuire parțială”. 

 Art.2  Alocarea sumei prevăzute la art.1 se face din bugetul local al comunei Aricestii Rahtivani, 
Judetul Prahova, Sectiunea “Functionare” capitolul bugetar 67.02.06- “Sustinere Culte” în limita prevederilor 
bugetare anuale aprobate de Consiliului Local Ariceștii Rahtivani. 

Art.3 (1) Alocarea sprijinului financiar de la bugetul local precum și justificarea utilizării sumelor 
acordate cu titlu de sprijin financiar se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
82/2001 republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România, modificată și completată ulterior și a Hotărârii de Guvern nr. 
1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România, modificată și completată ulterior. 
  (2) Unitatea de cult finanțată, are obligația de a utiliza suma de bani potrivit scopului pentru care a 
fost acordată și de a transmite un raport privind utilizarea sumei primite, însoțit de documente justificative 
până la data de 20.12.2021.  

(3) Suma de bani neutilizată și nejustificată până la termenul prevăzut la alin. (2), se va vira în contul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, până la data de 31.12.2021, urmând ca pentru aceasta să se poată 
solicita sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii în anul bugetar următor, în condițiile și cu 
respectarea tuturor prevederilor legale incidente. 

(4) Unitatea de cult finanțată are obligația de a prezenta Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani  
contractul de execuție și programul de faze determinante, în urma cărora se vor solicita și achita facturile de 
plată, până la anunțarea începerii lucrărilor. 

(5) Unitatea de cult finanțată are obligația de a solicita participarea unui membru din aparatul de 
specialitate al primarului la recepția tuturor fazelor determinante, conform programului de faze pe lucrări  
întocmit de proiectant și vizat de I.S.C. 

Art.4 Se mandatează Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, în persoana domnului Gheorghe Orbu, 
să semneze contractul de finanțare,  

Art.5 Serviciul Buget Finanțe și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani are obligația 
de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate. 

Art.6 Aducerea la îndeplimire a prezentei hotărâri va fi asigurată de primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate și de unitațea de cult finanțată. 

Art.7 Comunicarea prezentei hotărâri autoritaților, instituțiilor și persoanelor interesate se asigură de 
Secretarul  general al comunei . 
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