ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din comuna
Straja, jud. Suceava aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai înregistrată sub nr 244 din
13.01.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat sub nr
20.01.2017;

380 din

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr. 4188 din 31.07.2017;
în conformitate cu:
- dispoziţiile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile H.G.R. nr. 1470/2002 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, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local a comunei
Straja, jud. Suceava unităţilor de cult din comuna Straja, apartinând cultelor religioase recunoscute din
Romania, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.

REGUU
pentru acordarea sprijinului financiar un
aparţinând cultelor religl

«... ..w..

1. Dispoziţii generale
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de acordare a unor forme
de sprijin financiar de la bugetul loca! al comunei Straja unităţilor de cult din comuna Straja, aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 1470/2002 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Termeni şi expresii
a) lăcaş de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop,
respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă,
ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate
acestora;
b) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
c) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană
fizica sau juridică;
d) autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia
României, republicată, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general,
regional sau local;
e) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării
procedurii selecţiei publice de proiecte;
0 cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
g) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică,
denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;
h) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de
către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor
acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
i) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale,
bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate
României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale
administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice
locale;
j) solicitant - unitate de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România care depune o
propunere de proiect.
4. Domeniu de aplicare
Sprijinul financiar se poate acorda 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;

5. Prevederi bugetare
Solicitările de finanţare vor fi onorate în limita prevederilor bugetare aprobate prin hotărâri ale
Consiliului local al comunei Straja.
6. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Straja
6.1. Principiile care stau ia baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară
activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care
să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminator iu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară
activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi
autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a
cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10%
din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul aceluaşi an calendaristic în care s-a
acordat finanţarea nerambursabilă di bugetul local.
i) sprijinul financiar se acordă numai pentru finanţarea unui singur proiect/program/acţiune în
decursul unui an fiscal.
6.2. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se
desfăşoară în următoarele etape.
- publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României
Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare;
- publicarea anunţului de participare;
- înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar;
- verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referioare la capacitatea tehnică şi financiară a
solicitantului;
- evaluarea şi selecţia cererilor;
- întocmirea proiectului de hotărâre privind alocarea sprijinului financiar;
- comunicarea unităţilor de cult selectate şi a sumelor alocate;
- încheierea contractului de cofinanţare;
- virarea sumelor alocate unităţilor de cult pe baza documentelor justificative depuse.
6.3. Reguli referitoare ia prezentarea cererii de sprijin financiar.
Documentaţuia de solicitare a sprijinului financiar constă în:
- depunerea Formularului de solicitare a sprijinului financiar - anexa nr. 1;
- declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului unităţii de cult - anexa nr. 2.
Documentele completate se depun la registratura Primăriei comunei Straja.
Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu
vor fi luate în considerare.
Toate proiectele întocmite de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care conţin toate documentele
prevăzute de prezentul regulament.
Aprobarea sprijinului financiar nerambursabil pentru construcţii şi reparaţii capitale, inclusiv
introducerea utilităţilor la lăcaşurile de cult se face pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip;
b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru
lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;
c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată^ynodificările şi completările ulterioare;
d) în cazul lucrărilor de p i c t u r ă ^ ^ ^ L ^ î ^ d e cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va
prezenta şi copia avizului eliberat de cşt^3Eomisia penţi^oictură bisericească;
e) pentru celelalte necesită^ăfe .uni^ţifâr c l e ^ l t , cererea de sprijip-financiar va fi însoţită de
documente specifice tipului de activitate îfi can^e^caâreazâ solicitarea;

f) copia certificatului de înregistrare fiscală;
g) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este
precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
h) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv
pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
i) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se
solicită sprijin financiar;
j) avizul unităţii de cult ierarhic superioare, pentru acordarea sprijinului solicitat;
k) certificate de atestare fiscală prin care este confirmată lipsa oricăror debite fată de bugetul de stat
şl bugetul local.
Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data
depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.
Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în termenul prevăzut la
alineatul anterior, unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în
anul calendaristic următor.
6.4. Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar
Evaluarea şl selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de evaluare a proiectelor,
stabilită prin dispoziţia primarului.
Pe baza propunerilor venite din partea Comisiei de evaluare şi aprobate de consiliul local, se va
comunica acestora contractul de finanţare, modelul de raportare şi documentele pe baza cărora se acordă
sprijinul financiar aprobat, precum şi cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.
In termen de maximum 10 zile de la primirea contractului de finanţare, beneficiarul îl va retrimite
finanţatorului completat, semnat şi ştampilat în două exemplare originale.
6.5. Alocarea şi justificarea sprijinului financiar primit
Pentru a intra în posesia fondurilor alocate, unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar transmite
finanţatorului următoarele documente care stau la baza acordării spijinului financiar:
1) Pe măsura^derulării proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferente cheltuielilor efectuate
până la acea dată, în baza documentelor justificative depuse (copii contracte, facturi, ordine de plată, chitante
ete.)A.
In termen de maximum 30 de zile, după verificarea documentaţiei, finanţatorul va vira suma solicitată
către beneficiar.
2) Dacă aceste cheltuieli pentru care a fost solicitată suma se achită după încasarea acesteia de la
finanţator, beneficiarul se obligă să depună copii de pe documentele care atestă efectuarea plăţii (copii ordine
de plată, chitanţe, etc.).
Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat.
Pentru acordarea tranşei a doua şi a următoarelor tranşe este obligatorie justificarea sumei primite
anterior.
La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea "conform cu originalul" şi
vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele
justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele
pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea
sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise
prin fax;
d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase
privind viramente bancare, după caz;
e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea
pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile
în care nu se întocmesc facturi fiscale;
f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la
particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şl prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi
numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se
află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face
dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a
sprijinului financiar alocat;
^. —
h) pentru lucrările de D i ^ S t o i k i ^ & K ă se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a
ordinului de plată prin cat^^ău v i r a r t m j ^ K u l pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări
sociale de sănătate şi asigurări " d e ^ n j a j / ^ f o r m legii, în cazul în care lufcrârile de pictură sunt executate ca

activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în
baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică
autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);
i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în
cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la
primirea acestuia;
j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii
de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de
dlriginţii de specialitate;
k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor, solicitantul va depune
alături de documentele justificative şi un raport de justificare ai utilizării sprijinului primit.
I) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;
m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.
Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.
Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la lit. i) sunt obligate
să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.
7. Dispoziţii finale
Sprijinul financiar se acordă pe baza unui contract de finanţare încheiat între Comuna Straja şi
unitatea de cult selecţionată.
Comuna Straja dispune efectuarea plăţii către unitatea de cult prin virament în contul bancar al
acesteia, în condiţiile prevăzute la pct. 6.5.
Unităţile de cult care au primit subvenţii de la Comuna Straja au obligaţia să întocmească si să
transmită o raportare privind modul de utilizare a fondurilor primite, conform Anexei nr. 4.
In caz de reziliere a contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
subvenţiei este obligat să restituie Comunei Straja sumele primite.
O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic
următor.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se va transmite
de către solicitanţi sub formă de document scris adresat Primăriei comunei Straja.
Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.
Prezentul Regulament are următoarele anexe, parte integrantă:
- Formularul de solicitare a sprijinului financiar - Anexa nr. 1;
- Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului unităţii de cult - Anexa nr. 2;
- Contractul de finanţare - Anexa nr. 3;
- Raportul de justificare a sumelor primite - Anexa nr. 4.

Anexa nr. 1 la Regulament

UNITATEA DE CULT
Nr.

/Data

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările
şi completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă:
Cultul sau Eparhia:
Adresa completă a unităţii de cult solicitante:
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult):
Hramul (dacă este cazul):
Numele şi prenumele reprezentantului:
Funcţia:
Telefon:
Email:
Număr de cod în cazul monumentelor istorice:.
Cod IBAN:
deschis la
Obiectul cererii:

I

^ I

^ ^ ^^
Cod Fiscal:

Motivarea cererii:

Numărul şi data autorizaţiei de construire:
Data expirării: .
Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească (daca este cazul):
Data începerii lucrărilor:
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:
Stadiul lucrărilor:

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul Local Straja:
în ce valoare:
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:
CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă
oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURĂ
şi ştampila solicitantului
ANEXE:
• Declaraţie pe propria răspundere
• Avizul unităţii de cult centrale
• Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul)
• Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)
• Devizul lucrărilor rămase de executat
• Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)
• Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul)
• Adeverinţă IBAN
• Copie CIF
• Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale sau de învăţământ teologic
• Fotografii cu stadiul âGfcuatsUucrărilor
Preşedinte de se

'ecretar,

Anexa nr. 2 la Regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul,
posesor al buletinului/ cărţii de identitate seria

, nr.

reprezentant legal al unităţii de cult h
judeţul

.având CIF,

»

eliberată de către
din localitatea,

, nr.

cunoscând prevederile din Codul penal

privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:
datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în
dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;
unitatea de cult nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri
urmărite în vederea executării silite;
mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unităţii de cult"

"

să-1 utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii.

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

Reprezentantul unităţii de cult ierarhic
superioare,

Semnătură
Semnătură
Ştampilă
Ştampilă

Data

nr.

CONTRACT de FINANŢARE
din data de

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din H.G.R. nr. 1470/2002 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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul contract între:
A r t . l . - Părţile contractante
Comuna Straja, cu sediul în comuna Straja, nr. 484A, judeţul Suceava, CIF 4441360, cont bancar
, deschis la Trezoreria mun. Rădăuţi, reprezentată de către
domnul
, în calitate de primar, denumit în continuare finanţator
Ş»
(unitatea
de
cult) cu
sediul
în
nr
,
judeţul
,
reprezentantă
de
către
domnul
, în
calitate
de
denumit în
continuare beneficiar.

în

Art. 2. - Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de
vederea
realizării
de
către
beneficiar
a
aprobată prin Hotărârea consiliului local nr

lei de către finanţator,
proiectului/activităţii
din

Art.3. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe durata cuprinsă între data semnării acestuia de către părţi si 31
decembrie a anului în curs.
în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, contractul se prelungeşte cu cel mult 180
de zile de la primirea acestuia.
Modificarea contractului se face cu acordul părţilor, prin încheierea de acte adiţionale.
Art. 4. - Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1) Finanţatorul:
a) după depunerea documentaţiei la registratura Primăriei comunei Straja, în termen de maximum 30
de zile de la înregistrare, finanţatorul va verifica documentaţia şi va vira suma alocată (transa pentru care s-a
depus documentaţia) către beneficiar;
b) are dreptul să solicite rapoarte privind derularea proiectului;
c) are dreptul să modifice cuantumul spijinului financiar alocat sau să rezilieze contractul dacă
beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false sau eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar;
d) să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar acordat.
(2) Beneficiarul:
a) are dreptul să solicite virarea sumelor reprezentând sprijinul financiar alocat, în următoarele
condiţii:
a . l . pe măsura derulării proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferente cheltuielilor
efectuate până la acea data, în baza documentelor justificative depuse (copii contracte, facturi, ordine de
plată, chitanţe, etc.).
a.2. dacă aceste cheltuieli pentru care a fost solicitată suma se achită după încasarea acesteia de la
finanţator, beneficiarul se oblige să depună copil de pe documentele care atestă efectuarea plătii (copii ordine
de plată, chitanţe, etc.).
a.3. beneficiarul va putea solicita o nouă tranşă (până la nivelul contractului) numai după justificarea
efectuării plăţii pentrusuma primită anterior şi în baza documentelor menţionate la pct. a . l .
b) se obligă să utilizeze suma alocată numai în scopul realizării proiectului prevăzut la art. 2.

c) se obligă să reflecte corect şi la zi în evidenţele contabile toate operaţiunile economico-financiare
ale proiectului şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;
d) să participle cu o contribuţie proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
e) se obligă să accepte verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor primire
ca sprijin financiar.
Art.5. Modificarea contractului
( 1 ) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată finanţatorul, cel mai târziu în termen de 48 de ore de
la producere, cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului.
(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional cu acordul părţilor.
Art.6. încetarea contractului
a) prin executarea obligaţiilor asumate de către părţi;
b) la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat;
c) prin acordul de voinţă a părţilor;
d) prin reziliere de drept în cazul neexecutării sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la
cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
e) dacă forţa majoră acţionează sau dacă se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni.
Art.7. Forţa majoră
(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa
părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile
calendaristice de la data apariţiei acesteia.
Art.8. Clauze speciale
( 1 ) Utilizarea sprijinului financiar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi
atrage încetarea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
(2) Beneficiarul are obligaţia justificării sumelor alocate până cel târziu 31 decembrie a anului în curs.
Dacă sprijinul financiar se acordă în trimestrul IV, justificarea se face în cel mult 180 de zile de la primirea
sprijinului financiar.
(3) Beneficiarul este obligat să restituie sumele rămase nejustificate în termenul prevăzut la alin. (2) în
maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.
(4) în ceea ce priveşte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de
întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se fac venit la bugetul local al
comunei Straja.
Art.9. Soluţionarea litigiilor
(1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pec ale amiabilă.
(2) In cazul nesoluţionării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
competente, potrivit legii.
Art.10. Dispoziţii finale
(1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.
(2) Prezentul contract devine titlu executoriu pentru constituirea creanţelor rezultate în urma
rezilierii/încetării contractului
(3) Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului civil şi se completează cu
prevederile Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din comuna Straja, jud.
Suceava aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al
comunei Straja.
Prezentul contract a fost încheiat, astăzi,
pentru fiecare parte.
FINANŢATOR,

...In două exemplare, câte unul

BENEFICIAR.

¡creta r,

RAPORT DE JUSTIFICA
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
I. DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unităţii de cult:
Unitatea de cult ierarhic superioară
Denumirea unităţii de cult
oraşul sau comuna
Localitatea
satul sau sectorul
Adresa unităţii de cult
Judeţul
Cod Fiscal
2. Datele de identificare ale reprezentantului:
Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II.

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1. Suma primită în anul tn curs
1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma 1

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate:
Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Consiliul local Straja (inclusiv
achiziţionarea de materiale de construcţii):

Construcţie, reparaţii curente sau capitale, lucrări de pictură, etc.

3. Finanţări primite de la Consiliul local Straja în perioada 2015 - 2016 pentru unitatea de cult
Nr.
crt.

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
4.

...

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în
dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume
primite.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Nume şi prenume
Funcţia
Semnătura

