
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 
 
 

H O T Ã R Â R E A  N R. __________ 
privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din Municipiul Ploiești 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Ploiești, 

Având în vedere Referatul de Aprobare al domnilor consilieri,                             
Magdalena Trofin, Mihai Tonsciuc,  precum și Raportul de Specialitate 
nr.__________/_________         al Direcției Tehnic-Investiții, al Direcţiei 
Economice, Direcției Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achizitii 
Publice, și Contracte nr.__________/____________  prin care se propune 
realizarea unor rampe de acces în unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din Ploiești.  

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 21, alin. 2, lit. (b) din Legea pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap nr. 

448/2006 cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile legii nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 
septembrie 2007; 

- având în vedere prevederile art. 1 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de 
cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, actualizată; 

- luând în considerație prevederile art. 4 alin. (2) și art. 5 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 recunoscute în România, actualizată; 

- ținând seama de prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și 
regimul general al cultelor; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 



Ţinând cont de avizul favorabil din data de ___________ al Comisiei nr. 
6 pentru învățământ, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7), lit. a), e) și f), art.139 
alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. În cadrul Capitolului 67.02-71 “Cultură, Recreere și Religie” se 
creează fondul “Facilitare acces persoane cu dizabilități în unitățile de cult” 
destinat exclusiv construcției rampelor de acces în unitățile de cult religioase 
recunoscute conform legii din Municipiul Ploiești. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Ploiești cu semnarea 
contractelor între Municipiul Ploiești și unitățile de cult finanțate. 

Art.3.  Justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma 
repartizată, conform art. 1 se va realiza pe bază de documente justificative. 

Art.4. Alocarea sumelor în vederea acordării de sprijin financiar unităților 
de cult se realizează prin Hotărâre a Consiliului Local, la solicitarea unității 
centrale de cult, formulată în temeiul cererilor primite de la unitățile locale de 
cult, potrivit art. 5 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 recunoscute în România, actualizată. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire prevederilor acestei hotărâri se 
încredințează Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică de către Direcţia 
Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte. 

 
Dată în Ploiesti, astăzi ____________________ 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                                           Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
NR. _____________/_________________ 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilități în unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute 
din Municipiul Ploiești 

 
În baza art. 21, alin. 2, lit. (b) din Legea pentru Drepturile Persoanelor cu 

Handicap nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile legii nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York 
de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 
2007; 

Având în vedere prevederile art. 1 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța 
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 
actualizată; 

- Luând în considerație prevederile art. 4 alin. (2) și art. 5 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 
recunoscute în România, actualizată; 

- Ținând seama de prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă și regimul general al cultelor; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Ţinând cont de avizul favorabil din data de ___________ al Comisiei nr. 6 
pentru învățământ, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport; 

- În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7), lit. a), e) și f), art.139 alin. 
(1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind facilitarea 
accesului persoanelor cu dizabilități în unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din Municipiul Ploiești. 

Obiectivul principal al proiectului este combaterea izolării sociale și 
deschiderea de noi oportunități pentru incluziune socială și dezvoltare personală 
potrivit principiilor moderne raportate la prevederile Convenţiei privind 



drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006. 

Dizabilitățile trebuie văzute ca făcând parte din condiția umană. Mulți 
indivizi se nasc cu dizabilități în fiecare zi.  

În prezent, pe plan internațional, se încearcă trecerea de modelul vechi 
de „milă” la cel de „drepturi ale omului”, în care persoanele cu deficiențe au 
aceleași drepturi și resurse ca și ceilalți membri ai societății. În acest sens, au fost 
emise – pe plan internațional – o serie de convenții/acte legislative cu caracter 
universal, care au ca scop incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și 
întărirea respectării drepturilor omului în cazul acestora. 

La nivel național, legislația în vigoare privind protecția persoanelor cu 
handicap se regăsește în numeroase documente, inclusiv în Constituția României 
2003, Art. Nr. 50 care afirma: ”Persoanele cu handicap se bucură de protecție 
specială. Statul asigura realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, 
de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 
persoanelor cu handicap în viața comunității, respectand drepturile și îndatoririle 
ce revin părinților și tutorilor”. 

În România 64% din populatie au afirmat credinţa absolută în Dumnezeu, 
conform unui studiu realizat în 34 de ţări de către Centrul de Cercetare Pew din 
Statele Unite. 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea gradului de 
accesibilitate a persoanelor cu dizabilități în lăcașele de cult din municipiul 
Ploiești și combaterea izolării sociale a acestora. 

Ținând cont că la nivelului Municipiului Ploiești sunt înregistrate oficial 
10.740 de persoane cu dizabilități, considerăm că prin crearea acestui fond 
destinat construcției rampelor de acces în unitățile de cult religioase din 
Municipiul Ploiești se urmărește cresterea gradului de accesibilizare și integrare 
a persoanelor cu dizabilități.  
 
 

Consilieri locali: 
 

Magdalena Trofin      _________________ 
 
Mihai Tonsciuc          _________________ 

 
 


