
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020

www.raciu.ro, e-mail: alinzaharia@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul local 

pentru Parohiile ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru i Pavel” din Raciu ș
i ”Sf. Nicolae” din u a Seacăș Ș ț

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Având in vedere:
- Cererea nr. 14/25.02.2013  formulată de preotul paroh al Parohiei ”Sf. Nicolae” din satul

Raciu;
- Cererea nr. 02/30.01.2013 formulată de preotul paroh al Parohiei ”Sf. Nicolae” din satul

u a Seacă;Ș ț
- Raportul Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Raciu, înregistrat sub nr.

1494/20.03.2013;
-  art.  3,  alin.  2 din OG nr.  82/2001, actualizată, privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din
România;

- art. 14 din  HG nr. 1.470/2002, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice
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;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 63, alin. 1, lit. c i i art. 115, alin. 1,ș ș
lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administra ia  publica  locala,  republicată,  cuț
modificările i completările ulterioare, propune următorul   ș

    
PROIECT DE HOTĂRÂRE:

ART. 1
Se aprobă alocarea sumei de  20 mii  lei  Parohiei  ortodoxe ”Sf.  Apostoli  Petru iș

Pavel” din satul  Raciu, sumă necesară pentru pictura interioară a bisericii.
ART. 2
 Se aprobă alocarea sumei de 20 mii lei  Parohiei ortodoxe ”Sf. Nicolae” din satul

u a  Seacă,  sumă  necesară  pentru  achizi ia  de  materiale  pentru  construc ia  caseiȘ ț ț ț
parohiale.

ART. 3
Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  hotărârii  se  obligă  contabilul  primăriei  Raciu  iar

secretarul  Consiliului  Local  Raciu  va  asigura  comunicarea  acesteia  persoanelor  iș
institu iilor interesate.ț

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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