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PROIECT 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” 
 

 
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” 
- 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 OUG 57/2019 
- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
                             



                       
Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova adoptă prezenta 

 
                                           HOTĂRÂRE: 

       Art.1 Se aprobă acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar unic în sumă de 
350.000 (treisutecincizecimii) 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. 
      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 face prin grija Secretarului general al comunei . 

  
                                                                      INIȚIATOR 
                                                                        PRIMAR 
                                                                  Gheorghe ORBU 

   
                                                                                                                                      AVIZAT 
                                                                                                                SECRETAR GENERAL  AL U.A.T. 
                                                                                                                         Violeta - Neluța PETCU   
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          REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare 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” 
 
          

Prin cererea nr.12/19.05.2021, inregistrata la Primaria comunei Aricestii 
Rahtivani sub nr. 13852/19.05.2021, Parohia Aricestii Rahtivani solicita sprijin 
financiar pentru realizarea obiectivului “Modificare si extindere clopotnita(Corp C2), cu 
capela mortuara, construire alei pietonale si imprejmuire partiala”.      
           Conform prevederilor art.3 alin.3 din O.G. nr.82/2001 republicata – privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute in Romania : “De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru 
completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor 
de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor 
de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac 
parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea 
muzeelor cultural - religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative 
ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic 
proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea 
clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale 
unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală 
susţinute de acestea.” 
          Alocarea sumelor se realizeaza prin hotarare a consiliilor locale la solicitarea 
unitatilor de cult, formulate pe baza cererilor primite de la unitatile locale de cult, in 
limita prevederilor bugetare aprobate. 
 Avand in vedere studiul de piata efectuat privind preturile practicate de firmele 
de constructii pentru construirea obiectivelor specifice acestui domeniu prin care s-a 
constatat ca pretul se situeaza intre 600 - 700 euro/mp constructie, faptul ca sunt 
solicitari pentru acordarea de sprijin financiar si din partea celorlalte parohii din 
comuna si luand in considerare si prevederile bugetare aprobate de consiliul local,   
 se propune alocarea sumei de 350.000 lei pentru unitatea de cult din Comuna 
Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova in vederea completarii 
fondurilor proprii necesare pentru realizarea obiectivului “Modificare si extindere 
clopotnita(Corp C2), cu capela mortuara, construire alei pietonale si imprejmuire 
partiala”, aceasta investitie fiind de interes general local si este necesara pentru 
respectarea cerintelor  legislatiei specifice . 
 Avand in vedere cele de mai sus , consider necesar si oportun proiectul de 
hotarare pe care il supun spre aprobare consiliului local . 
 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe Orbu  



PRIMARIA COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI 
Serviciul Buget Finante si Investitii 
NR.15967/17.06.2021 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotarare 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” 
 

 
 
    Prin cererea nr.12/19.05.2021, inregistrata la Primaria comunei Aricestii Rahtivani sub 
nr. 13852/19.05.2021, Parohia Aricestii Rahtivani solicita sprijin financiar pentru realizarea 
obiectivului “Modificare si extindere clopotnita(Corp C2), cu capela mortuara, construire alei 
pietonale si imprejmuire partiala”. 
 
             In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ Consiliul local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale 
administratiei publice locale sau centrale. 
 
             Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local potrivit 
art.129 alin.2 lit d din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, iar potrivit art.129 alin.8 lit.a 
in exercitarea atributiilor prevazute la alin.2 lit d, consiliul local sprijina, in conditiile legii activitatea 
cultelor religioase.  
 
           Conform prevederilor art.3 alin.3 din O.G. nr.82/2001 republicata – privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania : “De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii 
necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, 
pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor 
aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi 
întreţinerea muzeelor cultural - religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative 
ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a 
cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de 
aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de 
asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.” 
 
   
         Potrivit prevederilor art.4 alin.2 din H.G. nr. 1470/2002 republicata – privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82/2001 
republicata: “ Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 
cult destinate:  
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico - economice potrivit reglementărilor în 
vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult; 
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural - religioase; 
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială 



şi medicală ale unităţilor de cult; 
g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
i) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 
recunoscute.”  
 
           Prin referatul de aprobare nr. 15954/17.06.2021 domnul Primar Gheorghe Orbu, propune 
initierea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 350.000 lei, cu TVA inclus, din bugetul 
local  drept sprijin financiar pentru realizarea obiectivului “Modificare si extindere clopotnita(Corp 
C2), cu capela mortuara, construire alei pietonale si imprejmuire partiala “ 
           Alocarea sumei se face din bugetul local al comunei Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova, 
capitolul bugetar 67.02.06. – “Sustinere culte”, pentru completarea fondurilor proprii ale unitatii de 
cult. 
          Conform art.5 din H.G. nr. 1470/2002 republicata – privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82/2001 republicata:              
“(1)Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe 
baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele prevăzute la art. 14 
alin. (1).  
(2) Consiliile locale, judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de 
a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (2).” 
 
          În urma analizarii documentelor depuse de Parohia Aricestii Rahtivani, avand numar de 
intrare 13852/19.05.2021, s-a constatat ca acestea corespund prevederilor H.G. 1470/2002 
art.14, motiv pentru care se poate supune spre aprobarea Consililului local solicitarea privind 
sprijunul financiar.  
 
           Avand in vedere ca in bugetul local al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2021 au fost 
prevazute sume pentru sprijinirea unitatilor de cult din comuna, si luand in considerare 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  se propune adoptarea unei hotarari de catre Consiliul local privind acordarea unui 
sprijin financiar pentru Parohia Aricestii Rahtivani, conform proiectului de hotarare initiat de 
primarul comunei Aricestii Rahtivani in acest sens.   
           Proiectul de hotarare indeplineste prevederile legale si poate fi supus spre aprobare 
Consiliului local. 
             
 
 
 
   

Inspector, 
Bostina Laura 

 
 

 
 


