
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
coMUNA CAP|LNTTA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 1712014
privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor 9i
acordarea finanfirii nerambursabile de la bugetul local al Gomunei Cipilnila pentru

sprijinirea de programen proiecte gi acfiuni de interes local

Consiliul Local Cdpilnila, intrunit in gedinld ordinard din data de 31.03.2014,

ExaminAnd Proiectul de hotirAre nr. 1812014 avAnd acelagi obiect, precum 9i expunerea de
motive nr. 1812014 al primarului privind aprobarea Regulamentului de finantare nerambursabilS din
fonduri publice a asocialiilor gi organizaliilor civile din comuna Cdpilnifa, a Cererii de finan{are (tip),

9i a Contractului de finantare (tip),
AnalizAnd Referatul nr.912014 al Compartimentului financiar-contabil, salarizae, impozite 9i

taxe, prin care se propune aprobarea Regulamentului de finanlare nerambursabili din fonduri
publice a asocia{iilor gi organizaliilor civile din comuna CSpilnifa, a Cererii de finan{are (tip), 9i a
Contractului de finan(are (tip), cu sprijinul Consiliului Local Cdpilnifa;

- Avizul Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea teritoriului 9i urbanism;
- Avizul Comisiei de activitdli social-culturale, culte, invilimAnt, sinitate 9i familie,

muncd 9i proteclie socialS, proteclie copii, tineret gi sport, juridici 9i de disciplind;
- Avizul favorabil al Comisiei de agricultur5, proteclia mediului giturism
Relin6nd prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din

fonduri publice alocate pentru activitili nonprofitde interes general, precum 9i al O.G. nr' 51/1998
privind privind imbunitilirea sistemului de finanlare a programelor, proiectelor gi acliunilor
culturale, modificatd gi completatd prin Ordonanla nr. 212008 gi Ordinului pregedintelui Agenliei
nalionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanlarea nerambursabilS din fonduri publice a
proiectelor'cluburilor sportive de drept privat 9i ale asocialiilor pe ramurd de sport judelene 9i ale
municipiului Bucuregti;

Potrivit dispozil iunilor art. 36, 39 alin. (1) 9i 45 alin.1 din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicati cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Hotirigte:

Art.l, - Se aprobi Regulamentul privind procedurile de decontare a cheltuielilor 9i
acordarea finanfdrii nerambursabile de la bugetul local al comunei Cdpdlnila pentru
sprijinirea de programe, proiecte gi acliuni de interes local, a Cererii de finan{are (tip), 9i a
iontractului de finanfare (tip), conform Anexelor, care fac parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art.2. - Cu desemnarea Comisie de evaluare pentru atribuirea fiecdrui contract de
finanlare nerambursabild se Tnsdrcineazd Primarul comunei CdpTlnila'

Art. 3. - Prezenta hotdrdre se comunicd prin grija secretarului Institufiei Prefectului
judelului Harghita, primarului comunei Cdpilnila, Compartimentului financiar-contabil,
Lalaiizare, imfiozite gi taxe gi va fi adusd la cunogtin{a populafiei prin afigare 9i cu sprijinul
mijloacelor de informare in masd.

prezenta hotdrAre a fost adoptatd de Consiliut Locat Cdpilnila, in gedin{a ordinard din
data de 31.03.2014, cu respectarea prevederitor 45 atin.l) din Legea nr. 215/2001, rep., cu un numd.r.de 1.1

voturi pentru- din niumdrul totat de 11 consitieri tocati in fincfie-, ta gedin{d fiind prezenli toli consilierii locali'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
l6nlucz MTHALY

- / ' (
.k2

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Besenyei-M9



ANEXA I. 1 la Regalamentul privindftnanldrile nerambursabile de la bugetul local

Numele complet:
Prescurtarea:
Adresa:
Cod fi scali (CNP -pers oana frzicd) :
Telefon:
E-mail:

Fax :

CERERE DE FINANTARE'

A) ArncaNrut.
1. Solicitant:

2.Date bancare:
Denumirea bincii:
Codul IBAN:
Titular:

CAPACITATEA OPERATIONALA (max. o pagind)
5. a. Descrierea organwa{iei (5-10 rdnduri)
Vd rugdm si oferili o scurtb descriere a orgarriza[iei dumneavoastri (obiective, activit[1i, etc.)

5.b. Experienfa relevanti in domeniu (10 rAnduri)
VA rugem si menlionafi unul sau mai multe proiecte ale organizafiei dumneavoastrd pe care le

considerati relevante pentru de tema proiectului

5.c. Echipa proiectului (coordonatori, resursele umane direct implicate tn implementarea
proiectului) (5 rilnduri)

6. Partenerul (-ii) proiectului (daci este cazul) (10'15 rhnduri):
- coordonate (adresa, tellfax, e-mail, web site, persoan[ de contact)
- profilul organizaliei (scopurile, obiectivele qi scurta descriere

derulate
- rolul partenerului/partenerilor implicafi in proiect (resurse

contribulie financiarI, in naturl etc.)
B). Pnolncrul

6. Titlul proiectului:

7. Locul desfiguririi proiectului (localitate):

a principalelor activitdli

umane, responsabilitdli,

rezentantului
Nume:
Tel.iFax:
E-mail:

financiar al
Nume:
Tel./Fax:
E-mail:

Orice modificare in textul original al formularului atrage dupa sine respingerea cererii



ANEXA I. 1 la Regalamental privindfinan(drile nerambursabile de la bugetul local

8. Durata proiectului: de la pAni la

9. Rezumatul proiectului (max. 10 rilnduri)
V5 rugdm sd oferifi o descriere concisi qi clari a proiectului dumneavoastr5: scop, obiective,
activitA!i principale. (acest sumar va fi fbcut public)

10, Relevan{a proiectului fa{i de obiectivele qi prioritlfile specifice programului de finan{are

DESCRIEREA PROIECTULUI (max. doad pagini):

11. Justificarea qi oportunitatea proiectuluii?roblema identificati
Vd rugdm s[ explicali contextul, originea proiectului qi problema centrali pe care acesta incearcd s-
o rezolve

12. Scopul gi obiectivele proiectului

13. Grupuri fintio beneficiari (direcfi qi indirecli)

14. Activiti{ile proiectului (agenda activit[filor, programul, perioada de desft;urarc, alte detalii
relevante: mijloace, metode etc)

15. Impactul preconizat gi rezultatele estimate

16. Monitorizarea gi evaluarea rezultatelor (metodele qi resursele folosite pentru colectarea
informaliilor; urmdrirea resurselor qi activitifilor)

17. Promovare qi diseminare (indicali modatitdlile de promovare ale proiectului 9i cele de

diseminare aIe r ezultatelor proiectului)

18. Responsabilitate sociali (indicali mdsurile prin care proiectul respecti qi promoveazd vn

componamenr responsabil fali de mediu qi societate - cum sunt aplicate in activitdlile prevdzute

principii pre",t*'- dezvoltare durabild, echilibrul mediului, transparenfd, comportament etic,

eficacitate economicd qi incluziune socialS)

19. Sustenabilitatea proiectului (modalitdfile de continuare a proiectului, de multiplicare a

rezultatelor gi modalitdlile de gestionare a riscurilor externe/inteme care pot afecta proiectul)

Ordinea de prioritate (in cazul in care afi aplicat mai multe proiecte la aceasta sesiune vi rug6m sd

preciza[i ordinea importantei lor pentru dumneavoastrI, ludnd in considerare procedura de aplicare,

conform Regulamentului).

Data:

S emnitura reprezentantului legal

$tampila instituf iei I or ganiza[iei

Semndtura coordonatorului de proiect

PRE$EDINTE DE $.EPINTA,
LoR|NGT MIHALY

._r' r

CoNTRASEMNEAZA /*'2"
SECRETAR,

Besenyei-Mol ni r And rea-Bedta
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Anexa I.2

DECLARATIE

Subsemnatu1,... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ,domici l iat

in locali tatea ... . . . . . . . . . . . .

s1r... . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . .  ,  bl . . . .  ,  &P ... . ,  sectorul/ jude{ul . . . . . . . . . . . . . . ,  codul

postal ,posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric

personal in calitate de reprezentant al

asocia{iei/fundafiei/organiza\iei ..............., declar pe

propria r[spundere cd nu md aflu/persoana juridicd pe care o reprezint nu se afla, in nici una

dintre urmitoarele situafii :

a) in incapacitate de platd;

b) cu conturile blocate conform unei hotdrdrijudecdtore$ti definitive;

c) nu am incdlcat cu bund gtiinfd prevederile unui alt contract finanfat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declarafii false cu privire la situafia economicd;

e) nu amlare restanle cdtre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasd, ingeldciune, delapidare,

dare sau luare de mit6, mdnurie mincinoasd, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

CunoscAnd pedeapsa prevdztrtd de art. 326 din Codul penal pentru infracfiunea de fals in

declarafii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completd qi corectd.

Semndtura.

Data

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

L6RINCZ MIHALY

J (
4 m

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Besenyei-Molndr And rea-Beita
tl/-

4{\n\



ANEru I- 3 la Regalamentul privindiinanldrile nerambursabil" d" !! !u844!!!!!

BUGETUL DE VENITURI $I CHELTUIELI
Organiza!ialPersoana fizicd..
Proiectul Perioada qi locul deslSguririi

Detalierea cheltuielilor cu ierea surselor de finan fiecare ca

Pregedintele organizaliei Re sponsabi lul fi nanciar al or ganizaliei

(numele, prenumele gi semnitura)
Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$tampila

(numele, prenumele qi semndtura)

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
r,6NrNCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besenyei-Molnf r Andrea-Bedta
t

In
l,ll
,1L,,-

A_.t{J

Denumire indicatori

VENITURI - TOTAL. din care:
Contributia benefi ciaru lui (a+b+c+d

CHELTUIELI - TOTAL. din care:

Alte cheltuieli (se vor nominaliza

de cheltuiali:
Contributia Beneficiarului

Alte cheltuieli (nom

fi,"'



Anexa I.4

FORMULAR
pentru raportiri intermediare qi finale

Contract ff.: ........... ... incheiat in data de
Aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Local nr.............din data de
O r ganiza[ia/ In stitu{i a :
d adresa
d telefon/fax
@ email:

Denumirea Proiectului
Data inaintdrii raportului .............

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitdlilor desfrgurate p6nd la dataintocmirii raportului:
(Descrierea nu va depdqi o pagind, vor fi prezentate datele necesare unei evaluiri de ansamblu a
deruldrii programului/proiectului gi a verificdrii realitilii prestaliilor: beneficiari, ecouri de presd,

colaborarea cu alli parteneri etc.)

2. Realizarea activitdlilor propuse:
(Au putut fi desfrgurate aceste activitdli in timpul planificat? DAA{U. Dacd NU, propuneli mdsurile ce

urmeazl"a fi luate in continuare pentru rcalizarcatuturor activitdlilor prevdzute in contract)

3. Rezultate obfinute qi rezultate

Alte surse
(donatii,
sponsorizar
i ,
etc.)

ontribufia

neficiar

te surse
donalii,



(Rezultatele obfinute gi rezultatele aqteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfrquratS, in concepte m[surabile, indicatori de eficien]b. Anexati documente relevante, dupd" caz.)

II. Raport financiar
1. Date despre finanfare:
- valoarea totald a proiectului, conform contractului de finanjare m. ....................din data ..........
- valoarea finanldrii cumulate ladataintocmirii raportului: .........din care:
- contribulie proprie a Beneficiarului;
- snme reprezentdnd finanlare nerambursabild de la bugetul local in baza contractului de finanfare nr.

din data:

2.Se anexeazdin copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate, in ordinea din tabelul de mai

sus: facturi, chitanle fiscale, extrase de cont, ordine si dispozitii de platd, bilete CFR qi autocar etc.

3.Situafia cetfiralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupd modelul prezentat mai jos):

Nr.
crt.

categoria
cheltuielii

nr. ni data
document

Suma contribufie
finantator

contribulie
aolicant

Responsabilul financiar al organiza[ieilinstitufiei:........ ..(numele, prenumele qi semnatura)

Coordonatorul programului/proiectului :

Responsabilul finnaciar al organizaZieil
institufiei:

Data

$tampila
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

I6nTNCZMHALY
- -4^)

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Besenyei-Molnir Andrea-Befta



Anexa I.5

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situafie care il impiedicd pe beneficiar in orice

moment sd acfioneze in conformitate cu obiectivele autoritdlii finanfatoare, precum qi situafia in

care executarea obiectivd gi impafiiald a funcfiilor oricdrei persoane implicate in implementarea

proiectului poate fi compromisd din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese

comune cu o altd persoand.

Subsemnatul, ca persoana fizic,A, sau ca persoand cu drept de reprezentare a oryaniza[iei

solicitante in ceea ce privegte implementarea proiectului, md oblig sd iau toate mdsurile

preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aga cum este acesta definit mai sus,

qi, de asemenea, md oblig sd informez autoritatea finanfatoare despre orice situalie ce genereazd

sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele gi prenumele:

Functia:

Semn[tura qi gtampila:

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

L6RINCZ MIHALY
4 (

,/h-z

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

-Molnir Andrea-Befta

l - "
l)/

<I
\

Besenyei



Anexa I.6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

. inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sdli de activitdli (seminarii, cursuri, expozifii etc.);

r Consultantd

o Fond premiere

o Transport: bilete CFR, bilet avion, autocar, transport persoane, echipamente gi materiale cu firma

transportatoare;

o Cazare gi masa: cazarea gi masa aferentd persoanelor implicate in derularea

proiectului. (Cazarea se va realiza la categoria de maximum trei stele)

o Consumabile: hAnie, toner, cartuq imprimant5, markere, alte furnituri de birou;

o Achizifii servicii: orice activitate prestatd de o persoani juridicd sau frzicd, care nu se incadreazd la

categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developdri filme foto, montaje filme etc. Se

acceptd cheltuieli administrative: ap6, gaz, telefon;

o Tipdrituri: cIr,ti, reviste, broguri, pliante, fluturaqi, manuale, afiqe etc.;

o Publicitatel ac[iunipromofionale ale proiectului/programului;

o Onorarii pentru colaboratorii beneficiarului in scopul realizdrii proiectului, alfii decdt cei

permanenli,inbazaconvenfiilor civile (ex. artiqti, rcgizori, instrumentigti, specialiqti etc.)

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

o Cheltuieli de personal (pentru angajatii cu caracter permanent ai beneficiarului);

o Cheltuieli cu intrefinerea qi reparalia mijloacelor fixe;

o Achizilii de terenuri, clddiri;

o Administrative: chirie sediu;

o Bonuri de benzin6;

o Achizilii echipamente;

o Bduturi alcoolice si tutun, room service si minibar;

o Reparalii,intre{inereaechipamentelorinchiriate

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

I6NTNCZMIHALY
*r/

CONTRASEMNEAZA /1_.2* 
t<

/

SECRETAR,

Besenyei-Molnir Andrea-Beita



Aldturat vd inaintam
proiectul inregistrat

avAnd

Anexa I.7

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Antet aplicant !!

Cdtre

Primdria COMUNEI CAPit NITA

, aprobat prin HCL nr.
care a avutlarc loc in

in perioada
in valoare de

Anexdm urmdtoarele documente(Opis):
l. Facturd originalS (a beneficiarului cdtre comuna Cdpilnila ).

2. Copie facturi doveditoare.
3. Alte documente doveditoare(nominalizate, cu num[r, datS etc).

Data

Reprezentant legal Coordonator Proiect

Numele gi prenumeleNumele qi prenumele
Semndtura Semndtura

$tampila organizaliei

Not6: Opisul va con{ine documentele in ordinea din

Contribu{ia proprie gi cea atrasd va fi justificatd prin acte.
Anexa 3, paginile fiind numerotate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

LORINCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Besenyei-Molnir Andrea-Beita

I
D---'

<tl
\ \ \

raportul narativ qi financiar, conform Contractului nr............/....... privind
din data decu nr.

titlul

'l



Anexa I.8

Declaralie de impar{ialitate a membrilor comisiei de analizd

Subsemnatul, ........ ,de{in, ca membru al Comisiei de analizd a

proiectelor depuse pentru finan{area nerambursabild a activitdlilor nonprofit de interes local, care

pot primi finanfare de la bugetul local al comunei Cipilnifa, calitatea de evaluator al

programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta, cd nici eu gi nici soful/solia, rudele sau afinii mei pdni la gradul al

II- lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de

acordare a finanld rii integrale sau parfiale a proiectelor/programelor de interes public, inaintate

Comisiei de analizd a organizSiilor neguvernamentale ftri scop lucrativ, care pot primi finanfare

de la bugetul local al comunei Cdpilni{a.

Confirm cd, in situalia in care aq descoperi, in cursul acliunii de seleclionare 9i evaluare,

cd un astfel de interes exist6, voi declara imediat acest lucru gi md voi retrage din comisie.

Nume qi prenume

Data

Semnatura

PRE$EDINTE

L6RINCZ

DE $EDINTA,

MIHALY
(

SECRETAR,

Besenyei-Moln6

I
.(

CONTRASEMNEAZA

)i
slc

r Andrea-Bedta



Anexa I.9

Decontarea cheltuielilor

L Cheltuieli privind onorariile: aceste cheltuieli includ onorariile pentru personalul de

specialitate direct implicat in derularea proiectului.

2. Cheltuieti privind cazarea pi masa (inclusiv aprovizionare hranl), insofitd de lista

persoanelor care au beneficiat de aceste servicii, semnitura gi datele lor de identificare, diagrama

hotelului.

3. Cheltuieli de transport: cheltuielile privind biletele qi abonamentele de transport,

bonuri de benzin6, cheltuielile privind transportul echipamentelor gi materialelor. in cazul

efectu[rii transportului cu autoturism proprietate personald se pot deconta 7,5 I combustibil pe

100 de km(facturi, insolitd de bon fiscal, explicalii referitoare la mijloc de transport, rutd, km

parcurgi gi consum specific).

4. Cheltuieli privind serviciile:

a)Servicii de tnchiriere: inchirieri echipamente, mijloace de transport, sdli pentru otganizarea

diferitelor acliuni (conferinle, seminarii, cursuri, expozilii, spectacole etc.), inchirieri

echipamente sau spanii sportive.

b) Servicii de consultan{d: consultanf[ din partea unor specialigti din diferite domenii, direct

implica{i in proiect.

c)Senicii de publicitate: editarea gi tipdrirea unor publicalii publicitare - broguri, pliante, afi$e,

bannere etc. -, traducerea qi tehnoredactarea unor materiale, rcalizare de filme, developiri

fotografii.

5. Cheltuieli privind materialele consumabile qi echipamentele: rechizite de birou,

materiale protocol, materiale de curSfat, materiale didactice, materiale de promovare, materiale

sanitare, alte materiale necesare (nominalizate prin contract, justificate de specificul proiectului).

Documentele justificative care stau la bazainregistrdrilor in contabilitate angajeazd rdspunderea

persoanelor care le-au intocmit, vizat qi aprobat, precum gi a celor care le-au inregistrat ?n

contabilitate.

Documentele justificative ale diferitelor categorii de cheltuieli.

Instrumentele de plati trebuie sd fie insofite de documentele justificative.

Aceste documente trebuie sd certifice exactitatea sumelor de plat6, recepfia bunurilor, executarea

serviciilor gi altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de

platd se semneazd de cdtre pregedintele /responsabilul de proiect I al asocia[iei. in vederea

finan!6rii programului asocialia trebuie sd prezinte pentru diferitele categorii de cheltuieli

urmdtoarele documente justificative:



L. Cheltuieli privind onorariile/premiile: contract civil !i/sau facturS. in cazul acorddrii

de premii, trebuie prezentatd" deciziajuriului gi lista cu numele, prenumele premia{ilor, codul

numeric personal, suma gi semndtura premiatului.

2. Cheltuieli privind c zarea gi masa: Cazareq: facturd gi/sau bon de casd ce va confine

detalii referitoare la numdrul persoanelor gi numlrul nop{ilor- diagrama hotelului,; Masa: facturd

gi/sau bon de casd ce va conline detalii referitoare la numdrul persoanelor gi numdrul meselor

servite;

3. Cheltuieli de transport: factur6, ce va confine detalii referitoare la numdrul persoanelor

qi numdrul de kilometri; bonuri de benzini, bilete sau abonamente de cdl[torie, delegalie.

4. Cheltuieli privind serviciile: factur6, conlin6nd indicarea serviciilor prestate. in cazul

serviciilor de publicitate sau tipdrituri, cAte un exemplar din fiecare material realizat.

5. Cheltuieli privind materialele consumabile qi echipamentele: facturd giisau bon de

cas6, ce va confine detalii privind materialele qi echipamentele achizi{ionate;

6. Alte cheltuieli: facturd qi/sau bon de casi, cu indicarea categoriei de cheltuiald;

Observa{ie: Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate ?n copie certificatd de citre

beneficiar prin semndturd gi gtampil[, cu men{iunea "conform cu originalult'. Pebaza acestor

documente justificative Consiliul Local va efectua decontdrile finale, dttpd caz, cdtre organiz{ia

beneficiari. in termen de maximum 30 zile de la finalizarea proiectului, aceasta va prezenta

finanfatorului in copie certificatd - in completarea raportului de activitate - documentele
justificative prin care s-au efectuat pldlile - chitanfb, ordin de plat6, extrasele cont bancar privind

suma incasatd $i plefile efectuate de aceasta.

NOTA: Finanldrile nerambursabile trebuie insolite de o contribu{ie proprie de minimum lA"/"

din valoarea totald a finanldrii din partea beneficiarului. Astfel organrzaliabeneficiard trebuie sd

prezinte documentele justificative gi pentru suma ce reprezintd contribulia proprie (contract,

facturd qi chitanfd sau ordin de platd).

Dosarul cu documente justificative, ce va fi depus la Registratura Primdriei, in doud exemplare
plus CD, va conline qi o copie xerox dupd contractul de finantare incheiat cu comuna Cdpilni{a'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

L6RINCZ MIHALY
j
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SECRETAR,

yei-Molnrir Andrea-Beita
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Anexa I.10

CONTRACT

DE FINANTARE NERAMBURSABILA DE LABUGETUL LOCAL

in conformitate cu............, prin care se aprobd finanfarea nerambursabild de la bugetul local al

comunei Cdpilnila pentru activitdfi nonprofit de interes local,

Comuna CAfilntlA, cu sediul in Comuna Cdpilnifa, nr.325,jud. Harghita, telefon/fax 0266-

247601, rcprezentat prin primar dl. Benedek Lhszl6, denumit in continuare AUTORITATE

FINANTATOARE

pi

...r cu sediul in ............ nr. ....., telefon ......, cod fiscal ......, cont bancar RO ......., deschis la

reprezentati legal prin........., denumit in continuare BENEFICIAR

au incheiat prezentul Contract de Finanfare a proiectului ,r...............tt, denumit in continuare

PROIECT

CAPITOLUL I - Obiectul qi valoarea contractului

Art.l - Obiectul contractului

(1) Prezentul contract are ca obiect finanlarea de la bugetul local, conform H.C.L.nr. .'....,, a

activitdfilor pe care Beneficiarul le va desfbqura in cadrul Proiectului, in vederea atingerii obiectivelor

acestuia stipulate in cererea de finanfare.

(2) Autoritatea Finanlatoare va pune la dispozifia Beneficiarului fondurile necesare derulSrii

activitdtilor Proiectului, in termenele qi condiliile stabilite prin prezentul contract.

(3) Beneficiarul ipi asumd responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest scop, Beneficiarul va

conduce, va supraveghea gi va desfbqura toate activitdlile cuprinse in cadrul Proiectului, a cdtor

executare ii revine nemijlocit.

ArL2 - Valoarea contractului

Valoarea contractului este de lei, reprezentdnd suma totald alocatd Proiectului de Autoritatea

Finanfatoare, adicd g0 % din valoarea proiectului. Valoarea proiectului conform devizului este de

lei - anexa I.2laprezentul contract.



Art. 3 - Intrarea in vigoare

(1) Contractul de finanlare se va incheia in termen de 30 de zile de la data comunicdrii Hot6r6rii
Consiliului Local privind finanldrile nerambursabile de la bugetul local al al comunei Cdpilnila pentru
activitdli nonprofit de interes local in presa locald qi pe site-ul Primdriei Cdpilnifa.

(2) Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui de cdtre pdrfi.

Art. 4 - Derularea proiectului

(1) Derularea Proiectului va incepe gi va fi finalizatd de cbtre Beneficiar conform termenelor stabilite

in cererea de finanfare, din ................, perioadi in care se vor desftqura activitAtile descrise qi

prevdzute a se realizain cadrul Proiectului.

(2) Parfile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacd irrtlrzierea este cauzatd de

neindeplinirea intocmai qi la timp a obligafiilor contractuale de cdtre Autoritatea Finanlatoare sau de

evenimente de forl6 majord.

(3) Beneficiarul finanldrii are obligalia sd finalizeze proiectul, inclusiv procedura de intocmire 9i
depunere a raportului final in vederea validdrii de cdtre comisie. Documentele justificative pe baza

cdrora se fac pldlile cdtre Beneficiar se vor depune la Autoritatea Finanlatoare pdnd cel t6.rziula data

de . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL ilI - Obliga{iile pir{ilor

ArL5 - Obligaliile beneficiarului sunt:

a) sd execute lucr5rile proiectului a$a cum sunt stipulate acestea in cererea de finanfare, sd asigure

comunicarea eficientd qi operativd a problemelor tehnice gi financiare atdt in interiorul grupului de

parteneri, dacd exist6, cdt qi intre AutoritateaFinanlatoare gi beneficiarlorganizafiile din grup;

b) sd asigure suportul administrativ necesar executdrii serviciilor;

c) sd asigure componen{a gi funcfionalitatea echipei de lucru a proiectului;

d) sd nu comunice, in nici o situafie, ftrd consimfdm6ntul prealabil scris al Autoritdlii Finanfatoare,

informafii confidenliale aparfindnd acesteia sau oblinuteinbazarelatiilor contractuale;

e) sd nu facd publice informafii gi rezultate aIe serviciilor executate fhrd consimfdm6ntul scris al

Autorit1fi Finanfatoare gi si nu foloseasc[ in defavoarea acesteia informafiile primite sau rezultatele

studiilor, testelor, lucrdrilor gi cercetdrilor efectuate in cursul qi in scopultealizdrii contractului;

g) s6 comunice in scris Autoritalii Finanfatoare,in termen de 30 de zile,in cazul in care se afl6 in stare

de faliment, lichidare sau daci cedeazdparteacea mai importantd a activelor sale;

h) sd permit6 pe toat6 durata contractului, precum gi pe o perioadi de 5 ani de la incetarea acestuia' in

decurs de 3 zile lucratoare de la primirea unei notificdri in acest sens, accesul neingrddit al

reprezentanlilor autorittgii finanlatoare sau ai altor organe de control abilitate prin lege, pentru a



controla documentele pe baza cdrora se line evidenla activitSlilor derulate in cadrul contractului.
Controlul se efectueazi la locul unde aceste documente sunt pdstrate de cltre beneficiar;

i) sI intocmeascd qi sd predea Autoritdfii Finanfatoare rapoartele de activitate, narative qi financiare,
conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar.

j) sd aplice procedura de achizitie prevdzutd de Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 3412006.
aprobat[ prin Legea 33712006" cu completdrile si modificlrile ulterioare" atunci sand. pentru

indeplinirea obligatiilor contractuale. achizitioneazi" din fonduri publice nerambursabile. produse.

lucrdri sau servicii.

Art. 6 - Obligaliile autoritdliifinanlatoare sunt:

a) sd pund la dispozifia beneficiarului orice informafii qi/sau documentalii pe care le deiine qi care pot

fi relevante pentru realizarca contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritilii Finanfatoare la

finalizar ea contractului ;

b) si vfteze sumele alocate din bugetul local pentru finanfarea Proiectului, cdtre Beneficiar, in

condifiile art.7 din prezentul contract;

c) sd nu comunice, in nicio situafie, frrE consimfdmdntul prealabil scris al beneficiarului, informalii

confidenliale apar,tin6nd beneficiarului sau ob{inute de Autoritatea Finanfatoare in baza relaliilor

contractuale;

d) sd asigure gi sd realizeze, sub supravegherea Autoritdfii Finanfatoare, monitorizarea gi evaluarea

intermediard gi finald a proiectului;

e) sd urmdreascd cofinan[area proiectelor prin verificarea efectudrii cofinanfdrii gi a documentelor
justificative qi, dupd caz,prinverificare la locul desfrqurdrii proiectului.

CAPITOLUL IV - Virarea sumelor reprezentind finan{are nerambursabil5

Art.7 - Efectuarea viramentelor

(1) Autoritatea Finanlatoare vireazd direct in contul Beneficiarului sumele reprezentdnd finanfare

nerambursabilS alocatd Proiectului din bugetul local, conform prezentului contract, pe bazd de

documente justifi cative;

(2) Autoritatea Finanlatoare poate suspenda, cu notificare scrisd, in intregime sau pfiial, plata, fatd

rczilierea contractului, in cazal nerespectirii de cdtre beneficiar a oricdreia dintre obligaliile sale

contractuale, qi sd procedeze la verificarea intregii documentafii privind derularea Proiectului finanfat

qi utilizarea finanf 6rii.

Art.8 - Cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaliilor ce decurg din reglementdrile fiscale

in vigoare, cheltuieli aferente serviciilor qi lucrdrilor executate in cadrul prezentului contract sunt

cheltuieli eligibile qi vor fi decontate pebazadocumentelor justificative prezentate de c6tre beneficiar.



CAPITOLUL VI - Cheltuieli

Art. 9 - Efectuarea cheltuielilor de cdtre Beneficiar

(1) Orice sumd primitd ca finanlare de la Autoritatea Finanlatoare in temeiul prezentului contract va fi

cheltuiti de citre Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

(2) Cheltuielile vor fi efectuate de cdtre beneficiar conform bugetului detaliat al proiectului prezentat

in anexa I.2 la contract (......... .........), a prevederilor H.C.L. trr........, precum 9i a
prevederilor prezentului contract.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevdzute in anexa nr.I.6 la Regulamentul
privind regimul finanlSrilor nerambursabile din fondurile bugetului local, aprobat prin HCL

nr. . . . . . . . . . . . . .  .12014;

(4) Cheltuielile efectuate inainte gi dupd perioada de derulare a proiectului previzutd la art. 4 din

prezentul contract, nu sunt eligibile qi nu pot fi decontate de cdtre beneficiar.

(5) Atunci c6nd. pentru indeplinirea oblieatiilor contractuale. beneficiarul achizifioneazd. din fonduri
publice nerambursabile. produse. lucrdri sau servicii. procedura de achizilie este cea prevd.zutd de

Ordonanla de Ureentd a Guvernului m. 3412006. aprobatd prin Legea 33712006. cu completAdle Fi
modificdrile ulterioare.

CAPITOLUL VII - Monitorizare qi control

Art. I0 - Informare

(1) Beneficiarul fumizeazd Autorit6lii Finanfatoare toate informafiile referitoare la derularea

Proiectului pe care aceasta i le solicitd. Autoritatea Finanlatoare poate solicita oricdnd Beneficiarului

informafii cu privire la stadiul activitdfilor, Beneficiarul avdnd obligafia sd rispundd in scris oricdrei

solicitdri a acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare.

ArL I I - Prezentarea rapoartelor obligatorii

(1) Beneficiarul va transmite Autoritdfii Finanlatoare informalii privind derularea Proiectului qi

utilizareasumelor primite. in acest scop, Beneficiarul vaprezentaAutoritdtii Finanlatoare un raport de

activitate final asupra utilizdrii tuturor sumelor primite cu privire la activitilile Proiectului, care va

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect.

(2) Raportdrile vor fi intocmite in conformitate cu anexa 1.4 Ia Regulamentul privind regimul

finanl6rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Cdpilnila alocate pentru activitdli

nonprofit de interes local qi vor fi insoJite obligatoriu de documentele justificative ale plililor efectuate

de Beneficiar, in copie, precum qi documente justificative care sd ateste respectarea prevederilor art. 9,

alin. (5) din prezentul contract. La solicitarea Autoritdfii Finanfatoare beneficiarul va prezenta spre

verificare, documentele justificative gi in original. Aceste documente justificative vor fi inaintate

Compartimentului financiar-contabil..



(3) Raportul final va fi depus in doui exemplare, original qi copie, precum qi in format electronic la
registratura Primdriei in termen de 30 zile calendaristice de la data finalizdrii Proiectului prevdzutdla
art.4.

(a) in scopul informdrii Autoritdlii Finanlatoare cu privire la dificultdlile apdrute pe parcursul deruldrii
Proiectului, Beneficiarul va elabora qi transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. I2 - Evaluarea rapoartelor

(1) Raportul de activitate final va fi supus aprobdrii Autoritdlii Finanfatoare.

(2) Autoritatea Finanfatoare va urmdri ca evaluarea rapoartelor sd se facd in termen de 15 zile de la

primire.

Art. l3 - Monitorizarea

(1) Pe toatd durata contractului, precum gi pe o perioadi de 5 ani de la incetarea acestuia, Beneficiarul

este obligat sd permit6, in orice moment, accesul neingrddit al reprezentanfilor Autoritdlii finanlatoare
qi Cu4ii de Conturi sau ai altor organe de control abilitate prin lege, in scopul realizdrii controlului

financiar gi auditului, pentru a controla registrele, documentele qi inregistrdrile deJinute de cdtre

Beneficiar, pebazacdrora se line evidenfa activitdlilor derulate in cadrul Proiectului, pentru verificarea

conformdrii fal6 de prevederile prezentului contract. Controlul se efectueazd la locul unde aceste

documente sunt pdstrate de cdtre Beneficiar, iar acesta are obligafia sd prezinte orice documentatie

solicitat5.

CAPITOLUL VIII - Rezultate. Publicitate

Art. I4 - Promovarea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligalia de a face referire explicitd pe toate materialele qi produsele oblinute in

urma finan1drii primite, precum gi cu ocazia tuturor evenimentelor qi actiunilor desfbqurate pe durata

Proiectului, la urmdtoarea expresie :

"PRSIECT REALIZAT cu srRTJINUL PnrnnAnrnt $I Coxsrr,tur,ur Locnl AL COMUNEI

cArilNt1.t".

(2) Beneficiarul are obligalia de a sprijini gi promova imaginea comunei, imprimdnd, pe diverse

materiale, formula:

a) formula narativd ( pentru inserare in texte, comunicate de presd, prezent[ri etc.)

b) formula graficd" ( pentru inserare in materiale grafice - afiqe, pliante etc.)

gi de a reproduce pe aceste materiale stema comunei CSpilnila, precum qi sigla de promovarc a

turismului,,Visit C[pilni1a ". 1

t Utilizatorii acestor formule igi asumd responsabilitatea pentru conlinutul programelor derulate 9i iau la

cunogtinfi de urm[toar ele precizdri:



(3) Beneficiarul are obligalia de a transmite Autoritdlii Finanlatoare, inainte de desfbqurarea
proiectului cu 10 zile lucrdtoare, o informare - comunicat de presi in format scris qi electronic (CD
- program word) privind desfbqurarea proiectului.

(4) Autoritatea finanlatoare va putea, pe paxcursul deruldrii Proiectului sau la finalul acestuia, sd facd
publice, in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestdri,
urmdtoarele:
d obiectivele gi durata Proiectului;
d finanfarea acestuia de c[tre autoritatea finanfatoare;
d activitdlile efectuate in cadrul Proiectului;
d rezultatele obtinute.

Art.IS - in privinla drepturilor de proprietate industrialS gi intelectuald, exploatare qi disimulare a

rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectl prevederile legale in vigoare.

Art.l6 - Autoritatea finanfatoare nu igi asumd rlspunderea qi nu intervine in litigiile care pot apdrea

intre parteneri in privinla drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obfinute sau utilizate de aceqtia,

at6t pe parcursul deruldrii proiectului, cdt qi dupd finalizarea acestuia.

CAPITOLUL IX - Rispundere contractuali

Art.I7 - Beneficiarul iqi asumd intreaga rdspundere tehnicd gi supravegherea generald a executdrii

serviciilor contractate.

Art.I8 - Beneficiarul rdspunde pentru rcalizarea obligafiilor contractuale qi suportd pagubele cauzate

autoritalii finanfatoare, ca urmare a oricdror acfiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului qi

care ii sunt imputabile.

Art.I9 - Beneficiarul rdspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea oblinerii

aproblrilor, avizelor sau licenfelor necesare realizdrii contractului in concordanli cu reglementlrile in

vigoare.

Art.20 - Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de platd.

Art.21 - Beneficiarul rispunde de pEstrarea documentelor care au stat la baza incheierii

contractului pe o perioadi de minimum 5 ani de la data incetirii raporturilor contractuale.

Art.22 -in cazul in care beneficiarul nu respectd prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil

pentru obfinerea unei noi finanfdri nerambursabile din fondurile bugetului local in anul umdtor.

- Comuna Clpilni{a recomandi partenerilor gi sus{indtorilor sd subscrie principiilor europene de bunl

practic[ gi valorilor asumate: responsabilitate, calitate, transparenfi, respect pentru diversitate, interculturalitate,

egalitate de ganse, nediscriminare, incluziune'



(1) Beneficiarul este singura persoand responsabild pentru modul in care finanfarea este folositd;
rispunderea autoritdlii finanlatoare nu va fi in nici un fel angajatd in cazul in care Beneficiarul va fi
finut responsabil fa15 de terli pentru orice prejudicii cauzate in derularea Proiectului qi in nici o altd
situafie ce decurge dintr-o acfiune sau inacfiune iliciti a Beneficiarului legatd de finanfarea acordatf,
prin prezentul contract.

(2) Autoritatea finanjatoare nu rdspunde in cazul nerespectdrii legislaliei in vigoare de cdtre Beneficiar
sau de cdtre artgajali, colaboratori sau consultanli ai acestuia.

CAPITOLUL X - Subcontractarea sau Cesiunea

Art.25 - Subcontractarea sau cesiunea contractului sau a unor p6rli din acesta este interzisi.

CAPITOLUL XI - Modificarea contractului

Art.26 - Prevederile contractului pot fi modificate qi/sau completate numai prin acte adifionale semnate
de comun acord de cdtre pfu:fi, sau de cdtre imputernicifi ai acestora.

O Pe parcursul deruldrii proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisd justificatd,
aprobatd de Comisia de evaluare qi selecfionare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului
qi/sau alte elemente, cu condilia ca acestea sd nu schimbe scopul qi obiectivele Proiectului qi nici
valoarea contractului prev[zutd la Cap. l, Art.z.

d Asemenea modificiri nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevdzute la art.2.

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.27 - Autoritatea finanlatoare va rezilia contractul cu efect imediat, in cazttl in care beneficiarul

angajeazd,, in termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane frzice sau juridice care au

participat la evaluarea proiectului care face obiectul prezentului contract ori care au participat, in

diferite faze,la selectarea beneficiarilor pentru acest proiect.

Art.28 - Autoritateafinagatoare va rezilia contractul dacd beneficiarul este in lichidare voluntard, se

afl6 in faliment sau dacd vinde oi cedeazd,partea cea mai important6 a activelor sale.

Art.29 - Autoritatea finan{atoare va rezllia contractul daci beneficiarul nu demareazd rcalizarea

contractului in termenul stabilit in contract.

Art.30 - (1) Contractele de finanfare pot fi reziliate de plin drept, ftrd a fi necesari intervenfia instanfei

de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificdrii prin care parlii in culpd i

s-a adus la cunoqtinld cI nu gi-a indeplinit obligafiile contractuale.

(2) Notificarea va putea fi comunicatd in termen de 10 zile calendaristice de la data constatdrii

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a uneia sau mai multor obligafii contractuale.

(3) in cazul rczilierii contractului ca unnare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul

finanfdrii este obligat ca in termen de 15 zile sd retumeze ordonatorului principal de credite sumele

primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanfirii altor programe Pi

proiecte de interes public.



CAPITOLUL XIII - Forfa Majori

Art.3I - Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzdtoare a
obligaliilor ce-i revin partea care a fost impiedicatd de intervenfia unui caz de forgd major6.

Art32 - Este for!6 majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat gi independent de
voinfa parliloa care le opregte s[-qi execute obligaliile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art.33 - Forla majord trebuie anunlatd in scris in 10 zile de la aparifia ei, iar la disparilia forfei majore,
tot in termen de 10 zile trebuie frcutd o notificare scrisd.

Art.34 - RealizareapaSiall a Proiectului ca urmare a unei situalii de forl6 majord are drept rczultat
pLata pagial[, Beneficiarul avAnd obligafia si restituie sumele ca.re nu au fost cheltuite in perioada

deruldrii proiectului.

APITOLUL XIV - Litigii

Art.35 - Litigiile de orice fel decurgdnd din executarea prezentului contract se solufioneazd pe cale

amiabili in termen de 15 zile calendaristice de la apariJia lor. Eventualele litigii ndscute din
interpretarea, executarea, incetarea prezentului contract, care nu pot fi solufionate pe cale amiabild, vor

fi supuse solufiondrii instanlelor judecdtoregti de drept comun.

APITOLUL XV - Dispozi{ii generale qi finale

Art.36 - Comunicdri

(1) Orice comunicare intre pdrfi se va face in scris, la adresa menlionatd in cuprinsul prezentului

contract sau care va fi comunicatd celeilalte pdrli in scris, utilizdnd mijloace care permit evidenfa

transmiterii qi primirii acestora. Dacd expeditorul solicitl confirmarea de primire, el va indica aceasta
in comunicarea lui.

(2) Rapoartele qi toate celelalte comunic[ri intre cele doud p6rfi se vor transmite la urmdtoarele adrese:

a) Pentru Autoritatea Finanfatoare:

Primiria comunei Cdpilnila, cu sediul in comuna C[pilnifa, nr. 325, cod 537030, telefon/fax 0266-

24760r

b) Pentru Beneficiar

cu sediul in comuna Cdpilnila, str.......... Itr. ......., telefon............

Art.37 - Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creantelor rczultate in urma

rezilierii.

Art.38 - Cheltuielile eligibile vor putea fi plitite inbaza prezentului contract numai in mdsura in care

suntjustificate gi oportune gi au fost contractate in perioada executdrii contractului.

Art.39 - Clavzele prezentului contract se interpreteazdpotrivit prevederilor Codului Civil.



Art.40 - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, ambele avdnd aceeaqi forf[ de drept,

asigurdndu-se c6te un exemplar pentru fiecare parte.

CoNruNl c.i,rir,Nr1.l,

Primar,

Compartiment financiar-contabil,

Vizat juridic, Secretar,

CONTRASEMNEAZA

SECRETA&

Besenyei-Molnir Andrea-Beita

RnpnnzrNTANT LEGAL

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

r,6nrnCZ MIHALY

Responsabil financiar



ANEXA NR. Il.1 la Regulament

CERERE DE FINANTARE.CADRU

pentru asociafiile, funda{iile sau organizaliile neguvernamentale fdri scop patrimonial care
iniliazd gi organizeazd acliuni, programe gi proiecte activitdli sportive

l. Date despre
Asociafie/fu ndafie/organ iza!ie
1. Denumirea 9i sediul:

Asocia{ialF u nda{ialO rgan iza!ia
str.

f, r._, sectorul/judeful codul pogtal
telefon _, fax

2. Numdrul gi data inscrierii
legale: Dosarul nr.

Sentinta civild nr. din data de , eliberatd de

3. Structura de conducere a asocia{iei/fundafiei/organiza(iei:
a) Date personale ale pregedintelui:
Numele prenumele data nagterii

actul de identitate Bl/Cl seria nr. codul numeric
locul de muncdpersonal profesia , funclia

domicil iul: localitatea
hr._, sectorul/judeful , codul

pogtal
b) Date personale ale responsabilului f inanciar:

Numele prenumele data nag terii
actul de identitate Bl/Cl seria nr. codul numeric

locul de muncdpersonal , profesia func{ia
domicil iul: localitatea

str. nr._, sectorul/jude(ul , codul
pogtal

4. Membrii asocialiei/fundaliei/organiza[iei, respectiv personalul
acesteia: Numdrul total
din care:
- salariati
- colaboratori
- voluntari
5. Filialele/sucursalele asociaf iei/fundaliei/organiza!iei :

fost infiin[aie acestea, numdrul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o

localitatea

str.



conduce.)
6. Specifica(i obiectivele asocialiei/fundaliei/organizaliei Tn domeniul cultural, educativ-

gtiinfific Ai culturi scris5, Tn conformitate cu statutul:

7. Codul fiscal nr. din data de emis de

8. Numdrul  contului  bancar , deschis la
banca s u cu rsa I a/f i I i a I a/ag e n{ia

Numele persoanelor cu drept de semndturi:

9. Bugetul anual de venituri gi cheltuieli al asocialiei/fundafiei/organizaliei, pe durata
ultimilor 3 ani financiari:

echipamente, imobile):

| | fxperienla asocialiei/fundaliei/organizaliei in domeniul
cultural Experienta anterioard in domeniul cultural:

llvtenlionati, dupi caz: DA sau NU. Dacd DA, precizali ac{iunile, programele 9i proiectele
desfdgurate in anul calendaristic precedent 9i Tn anul curent, precum 9i grupul-!intd,
dimensiunea acestuia.)

2. Asociafialfundalialorganizalia desfdgoard acliuni educativ-gtiinlifice, programe 9i proiecte
culturale 9i culturd scrisd:

- la nivel local DAiNU
(Dacd DA, precizali localitatea.)
- la nivel de judefljudele DA/NU
(Dacd DA, precizali jude{ul/judelele.)
- la nivel zonal, nalional DA/NU
(Dacd DA, precizafi care sunt aceste programe sau proiecte gi datele privind anvergura

na(ionald a acestora.)
- la nivel interna[ional DA/NU
(Dacd DA, precizali care sunt aceste programe sau proiecte gi partenerii internalionali

implica{i in organizarea acestora.)
3. Serviciile oferite sunt contra
cost: DA/NU
(Dacd DA, specificali metodologia de stabilire a prelului.)
4. Modalitdtile de seleclionare a beneficiarilor:



5. Calificarea personalului angajat in organizarea acliunii, proiectului sau
programului: Numdrul persoanelor:
cu studii superioare _, cu studii medii _, cu alte forme de calificare

6. A mai primit asocialialfundalialorganizafia finanfare din partea altor organizafii/institu(ii
pentru acfiuni, programe 9i proiecte educativ-gtiin{ifice, culturale gi culturd scrisd pdnd in
prezent?

DA/NU
(Dacd DA, vd rugdm sa precizali, in ordinea importan{ei, ac{iunile/programeleiproiectele

relevante, indicAnd urmitoarele elemente pentru fiecare.)
Titlu I ac{iunii/programul ui/proiectul ui
Anul
Organizafialinstitulia care v-a sprij init
Suma acordati
acordat

sau, respectiv, t ipul sPrij inului

Descriefi pe scurt acliunea/programul/proiectul

Parteneri in acliune/prog ram/proiect

Denumifi o persoana care poate da referinle despre acliune/program/proiect

lll. Date tehnice privind acfiunea, programul sau proiectul educativ-9tiin{ific, cultural 9i
culturd scrisd pentru care se soliciti finanfare nerambursabild

in cazulin care se solicitd finanlare nerambursabild pentru mai multe acfiuni, programe sau
proiecte, prezenta sec{iune a formularului se va completa pentru fiecare
ac(i u ne/prog ram/proiect.

1 . Tipul de ac(iune/program/proiect

2. Localitatea/localitdtile in care se deruleazd ac{iunea/programul/proiectul:

eili:

interna!ional
cdrora

le rdspunde acliunea/prog ramul/proiectul
propus.) 4. Beneficiari
a) Beneficiarii sunt reziden[i

t n : /(PrecizaIi
loca I itatea/local iti{i le. )



beneficiarilor 5. Durata Tn timp:
a) in cazul programelor:
- Se deruleazd din data de

b) Grupul-{intd:
- vdrsta medie;
- numdrul de persoane;
- modalitdtile de selectionare a

pdnd in data de
- Urmeazi sd se deruleze din data de pand in data de

n@iectetor:
- din data de p6nd in data de
6. Descrierea acti un i i/prog ram u I u i/proiectu I u i :

7. Resurse umane implicate in organizarea acliunii/programului/proiectului:
e Numirul total . din care:
- personal de conduce
- personal de executie
- salariati
- colaboratori
- voluntari
8. Date privi nd coordonatoru I acli u ni i/prog ramu lu i/proiectu lu i :

(Dacd este cazul, specifica{i dacd acesta mai are un alt contract de muncd sau o conven(ie
civili de prestiri de servicii, precum gi locul de muncd.)

Numele prenumele , profesia

, func{ia locul de muncd
str.domiciliul: localitatea

nr._, sectorul/j ude{ul
. telefonul de acasd , codul pogtal

9. Patrimoniul asociatiei/fundatiei/organiza{iei (numai acea parte a patrimoniului angajata Tn
de ru larea ac{i u n i i/prog ram u I u i/proiectu lu i) :

a) patrimoniul mobil
b) patrimoniul imobil
(Specifica[i situalia juridicd 9i tehnica a acestora, anexAnd acte doveditoare 9i planuri ale

spa(iilor, cu precizarea utilitdlilor.)
c) alte mijloace fixe din dotare
10. Modalitdli concrete de colaborare gi parteneriat;
a) parteneri la nivel local, judelean, nalional:

b)parteneri externi:

Partenerilor' Dacd o alta
insiitulieffundafie/asociafie/organiza!ie este partener in ac (iunea/programul/proiectul
dumneavoastri, este obligatoriu sa prezenta !i statutul acesteia gi actul de constituire'
Prezentaliin copie convenliile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastrd.)

1 1 . Rezultate preconizale:



12. Alte surse de finantare:

(Menfionali numele finanlatorilor 9i contribufia acestora.)
lV. Finanfarea nerambursabild solicitatd de la bugetul propriu al COMUNEI CAPILNITA

lei.



DECLARATIE

Subsemnatul domiciliat in localitatea
nr '  - t bl.-, ap. -,

al actului de identitatesectorul/judeful
seria

codul pogtal_, posesor
, codul numeric personal

calitate de reprezentant al
declar peasocia!iei/fu nd afiei/orga n iza!iei

propria rdspundere ca nu md aflu/persoana juridici pe care o reprezint nu se afld ?n nici una
dintre urmdtoarele situa{ii:

a) in incapacitate de plati;
b) cu pldlile/conturile blocate conform unei hotdrdrijudecdtoregti definitive;
c) nu am incdlcat/a incilcat cu buna gtiinfd prevederile unui alt contract finan{at din fonduri

publice;
d) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situa{ia economici;
e) nu amlare restante cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetul

asigurdrilor sociale de sindtate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru. abuz de Tncredere, gestiune frauduloasd, ingeldciune,

delapidare, dare sau luare de mitd, mirturie mincinoasd, fals, uz de fals, deturnare de
fonduri.

Cunosc6nd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infrac{iunea de fals in
declaralii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completd gi corectd.

Semndtura, Data

str.

t nnr.



DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situafie care il impiedicd pe beneficiar in orice moment
sd acfioneze in conformitate cu obiectivele autoritdfii finan{atoare, precum gi situafia in care
executarea obiectivd gi impa(iali a func(iilor oricdrei persoane implicate Tn implementarea
proiectului poate fi compromisd din motive familiale, politice, economice sau orice alte
interese comune cu o altd persoand.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu dreptde reprezentare a organiza{iei
solicitante ?n ceea ce privegte implementarea proiectului, md oblig sd iau toate misurile
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai
sus, 9i, de asemenea, md oblig sa informez autoritatea finanfatoare despre orice situa{ie ce
genereazd sau ar putea genera un asemenea conflict,

Men{ionez cd in acest an, pdnd la data depunerii documenta{iei, unitatea de cult pe care o
reprezint, nu a primit gi nu a solicitat sprijin financiar din alte surse, iar Tn cazul in care voi

solicita fonduri nerambursabile din alte surse, mi oblig sd anunt.

PRE$EDTNTE DE $ED|NTA,
LORINCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Besenyei-Mol ndr And rea-Be6ta



ANEXA NR. ll.2 La
Regulament

CERERE DE Fl NANTT ARE-CADRU
pentru ac[iunile gi proiectele ini{iate gi desfigurate de cultele religioase recunoscute
conform legii

1. Date despre unitatea de cult
Denumirea 9i adresa unitd(ii de cult solicitante:

Cod
Fiscal:

Date bancare:
Denumirea
bincii:

Numdrul de
cont:

Titutar:

Date personale ale reprezentantului legal;
Numele
complet:

Adresa:

CNP:

Telefon:
Fax:
E-
mail :

2. Stadiulin care se afli lucririle 9i volumul de lucrdri rdmase de executat:

3. Motivarea solicitdri i:



4. Finantarea nerambursabili solicitati de la bugetul propriu al COMUNEI
cAnir-uiA tei
5. Anexe la prezentul (dupd caz):

g) documente dacd unitatea de cult a primit sau a
financiar din alte surse;

h) devizul estimativ de lucrdri, la pre{uri actualizate,

solicitat sprijin

pentru lucrdrile
rdmase de executat;

i) copie dupd autorizalia de construire pentru repara(ii capitale gi constructii
noi, eliberatd potrivit Legii nr.5011991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor
de construclii, republicatS, cu modificarile gi completirile ulterioare;

j) Tn cazul monumentelor istorice gi al bunurilor din patrimoniul cultural
nalional, se va prezenta gi o copie a avizului eliberat de institulii le
specializate in domeniul patrimoniului cultural nafional, potrivit legislatiei in
vigoare privind restaurarea 9i conservarea monumentelor istorice gi a
bunurilor din patrimoniul cultural nalional;

k) in cazul lucrdrilor de picturd a bisericii sau a paraclisului, se va prezenta 9i
copia autorizafiei eliberate de Comisia pentru picturd bisericeascd.

" Prezentul formular (Tmpreund cu documentele anexate) se depune in trei
exemplare, Tn plic Tnchis, la registratura generali a Consiliului Judetean
Hunedoara in intervalul de timp comunicat.

Semndtura. Data,



DECLARATIE

Subsemnatul
localitatea_ str.

seria

domiciliat
nr._ bloc

apt._, judeful
identitate

, codul pogtal_, posesor la actului
nr._ codul numeric personal

calitateoepersoandfizicapepropriarasp'.o"i"|a.;;;" i i , lw
a) Tn incapacitate de platd;
b) cu pl5!ile/conturile blocate conform unei hotdr6rijudecitoregti definitive;
c) nu am incilcaUa incdlcat cu buna gtiinfa prevederile unui alt contract finanfat din

fonduri
publice;

d) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situalia economicd;
e) nu am/are restante cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat,

bugetul asigurdrilor sociale de sinitate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru. abuz de incredere, gestiune frauduloasi, ingeldciune,

delapidare, dare sau luare de mitd, mdrturie mincinoasd, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
CunoscAnd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infracfiunea de fals

in declaralii, am verificat datele din prezenta declara(ie, care este completi gi corectd.

Semndtura. Data

de
in



DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situa{ie care Tl impiedicd pe beneficiar Tn orice
moment sd acfionezein conformitate cu obiectivele autoritdtii finan{atoare, precum gi

situa{ia in care executarea obiectivd gi impa(iald a funcliilor oricdrei persoane

implicate in implementarea proiectului poate fi compromisi din motive familiale,
politice, economice sau orice alte interese comune cu o altd persoand.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a
organizafiei solicitante in ceea ce privegte implementarea proiectului, md oblig sd iau

toate mdsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum

este acesta definit mai sus, gi, de asemenea, md oblig sa informez autoritatea

finanfatoare despre orice situalie ce genereazd sau ar putea genera un asemenea

conflict.

Menfionez ci in acest an, pdnd la data depunerii documentatiei, unitatea de cult
pe care o reprezint, nu a primit 9i nu a solicitat sprijin financiar din alte surse, iar in

cazul Tn care voi solicita fonduri nerambursabile din alte surse, md oblig sd anun!.

PRE$EDTNTE DE $FUNTA,
L6RINcz tr,IIHALY

- / t-/1-2
/

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besen yei -Molg.u An d rea-Beita



ANEXA NR. l l.3a la Regulament

CERERE DE FINANTARE.CADRU

pentru asocia(iile, funda{iile sau organizaliile neguvernamentale fird scop patrimonial care
inifiazd 9i organizeazi acfiuni, programe gi proiecte pentru culturd scrisd

f, r._, sectorul/j udelul
telefon . fax

2. Numdrul 9i data inscrierii
legale: Dosarul nr.

Sentinta civild nr. din data de

3. Structura de conducere a asociafiei/fundaliei/organizaliei:
a) Date personale ale pregedintelui:
Numele prenumele

actul de identitate Bl/Cl seria nr.
personal , profesia , funclia

domicil iul: localitatea
str. ,hr._, sectorul/jude!ul
pogtal

b) Date personale ale responsabilului financiar:
Numele prenumele
actul de identitate Bl/Cl seria nr.

L Date despre
asociafie/fu nda{ie/orga n iza{ie
1. Denumirea gi sediul:
Asocia{ialF undafialO rgan iza(ia
str.

localitatea

codul pogtal _,

eliberatd de

data nagterii
codul numeric
locul de muncd

codul

, data nag terii
codul numeric

, functia-, locul de muncd

, codul

personal profesia
domicil iul: localitatea

str. or._, sectorul/judelul
pogtal

4. Mem bri i asocialiei/fu ndaliei/orga n izatiei, respectiv personalu I
acesteia: Numirul total
din care:
- salariati
- colaboratori
- voluntari
5. Fi lialele/sucu rsa lele asociatiei/fu nda{iei/organ iza{iei :



fost infiin{ate acestea, numdrul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o
conduce.)

6. Specifica(i obiectivele asocialiei/funda{iei/organizaliei in domeniul cultural, educativ-
gtiinlific Ai culturd scrisd, Tn conformitate cu statutul:

7. Codul fiscal nr. din data de , emis de

deschis la8. Numdrul contului bancar
banca su cu rsala/f i I ial a/ag e n!ia

Numele persoanelor cu drept de semnituri:

e t tu ie t ia |asoc ia{ ie i / funda! ie i /organiza! ie i ,pedurata
ultimilor 3 ani financiari:

echipamente, imobile) :

I l. Experienla asocialiei/funda{iei/organizafiei in domeniul
cultural Experienfa anterioard in domeniul cultural:

llVtenlionafi, dupd caz: DA sau NU. Dacd DA, precizali acfiunile, programele 9i proiectele

desfaguraie in anul calendaristic precedent gi in anul curent, precum 9i grupul-!inti,

dimensi unea acestuia.)
2. Asociafialfundalialorganizalia desfdgoard ac{iuni educativ-gtiinlifice, programe 9i proiecte

culturale 9i culturd scrisd:
- la nivel local DA/NU
(Dacd DA, precizali localitatea.)
- la nivel de judelijudele DA/NU
(Daci DA, precizali judeful/judelele.)
- la nivel zonal, nafional DA/NU
(Dacd DA, precizaii care sunt aceste programe sau proiecte 9i datele privind anvergura

nafional5 a acestora.)
- la nivel interna{ional DA/NU
(Dacd DA, precizali care sunt aceste programe sau proiecte 9i partenerii internalionali

implicali in organizarea acestora.)
3. Serviciile oferite sunt contra
cost: DA/NU



(Dacd DA, specifica(i metodologia de stabilire a prelului.)
4. Modalititile de selecfionare a beneficiarilor:

5. Calificarea personalului angajat in organizarea acliunii, proiectului sau
programului: Numdrul persoanelor:
cu studii superioare _, cu studii medii _, cu alte forme de calificare

6. A mai primit asocialiaifundalialorganizalia finanlare din partea altor organizalii/institulii
pentru acliuni, programe gi proiecte educativ-gtiinfifice, culturale gi culturd scrisd pdnd Tn
prezent?

DA/NU
(Dacd DA, vd rugim sa preciza{i, in ordinea importanlei, acliunile/programele/proiectele

relevante, indicdnd urmdtoarele elemente pentru fiecare.)
Titlu I acliunii/programu lui/proiectului
Anul
Organizafialinstitufia care v-a sprijinit
Suma acordatd
acordat

Descrie{i pe scurt acliunea/programul/proiectul

Parteneri in acliune/prog ram/proiect

re actiuneiProgram/Proiect

ll l. Date tehnice privind acfiunea, programul sau proiectul educativ-gtiin[ific, cultural 9i
culturd scrisd pentru care se solicitd finanlare nerambursabili

in cazulin care se solicitd finanlare nerambursabild pentru mai multe acliuni, programe sau
proiecte, prezenta sec(iune a formularului se va completa pentru fiecare
ac(i une/prog ram/proiect.

1 . Tipul de ac[iune/program/proiect

Mi|eTncaresederu|eazdac{iunea/programul/proiectul:

eili:

interna!ional

cdrora
le rdspunde acliunea/programul/proiectul

propus.) 4. Beneficiari
a) Beneficiarii sunt rezidenfi

in: /(PrecizaIi



loca I itatea/local iti[i le. )

b) Grupul-(intd:
- vArsta medie;
- numdrul de persoane;
- modalitd{ile de seleclionare
beneficiarilor 5. Durata in timp:
a) in cazul programelor:
- Se deruleazd din data de
- Urmeazd si se

a

pdnd in data de
deruleze ta de Pdnd in data de

b) in cazul acliunilor/proiectelor:
- din data de pAnd in data de
6. Descrierea acli u n i i/prog ram u I u i/proiectu I u i :

7. Resurse umane implicate in organizarea acliunii/programului/proiectului:
o Numdrul total din care:
- personal de conduce
- personal de execu{ie
- salariati
- colaboratori
- voluntari
8. Date privi nd coordonatoru I acli u ni i/prog ram u I u i/proiectu I u i :

(Oaca este cazul, specificali daci acesta mai are un alt contract de munci sau o convenlie
civild de prestdri de servicii, precum gi locul de muncd.)

profesia
muncd

str.

Numele prenumele
functia locul de

domicil iul: localitatea
nr._, sectorul/jude(ul

telefonul de acasd , codul pogtal

gfatnrnoniul asocialiei/fundafiei/organiza[iei (numai acea parte a patrimoniului angajata Tn

derularea acfi un ii/prog ram ul u i/proiectul u i) :
a) patrimoniul mobil
b) patrimoniul imobil ,
(Specifica(i situalia iuriOica Si tennica a ace*ra, anexAnd acte doveditoare 9i planuri ale

spaliilor, cu precizarea utilitd{ilor.)
c) alte mijloace fixe din dotare
10. Modalitdti concrete de colaborare 9i parteneriat:
a) parteneri la nivel local, jude(ean, nalional:

b) parteneri externi:

Partenerilor' Dacd o alta

insiitulieffundafie/asocillielorganiza!ie este partener in ac [iunea/programul/proiectul
dumneavoastrd, este obtigaloriu sa prezenta !i statutul acesteia gi actul de constituire'



Prezentaliin copie conven{iile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastri.)
1 1 . Rezultate preconizate:

12. Alte surse de finantare:

(Menfionafi numele finanfatorilor 9i contribu(ia acestora.)
tV. Fihantirea nerambursabili solicitatd de ia bugetul propriu al COMUNEI CAPILNITA

lei.



DECLARATIE

Subsemnatul

codul pogtal_, Posesor

domiciliat in localitatea
bl._, ap. _,

al actului de identitate
, l o

al

sectorul/judeful
_ seria

nr.str.

nr. , codul numeric personal
calitate de reprezentant
asociatiei/fu ndafiei/organ izaf iei declar

afli in nicipropria rdspundere ca nu md aflu/persoana juridicd pe care o reprezint nu se
dintre urmitoarele situalii:

a) in incapacitate de platd;
b) cu plifile/conturile blocate conform unei hotdrdrijudecdtoregti definitive;
cj nu'am incdlcaya Tncdlcat cu buna gtiin{d prevederile unui alt contract finanlat din fonduri

publice;
d) nu sunt vinovat de declara{iifalse cu privire la situa(ia economicd;
e) nu am/are restante cdtre bugetul de stat, bugetul asiguririlor sociale de stat, bugetul

asigurdrilor sociale de sdnitate, bugetele locale sau fondurile speciale;
0 nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasd, ingeldciune,

delapidare, dare sau luare de mitd, mdrturie mincinoasi, fals, uz de fals, deturnare de
fonduri.

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infracfiunea de fals in
declarafii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completd 9i corecti.

Semndtura, Data

pe
una

6



DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situalie care il impiedicd pe beneficiar in orice moment

sd ac[ioneze in conformitate cu obiectivele autoritdfii finanlatoare, precum 9i situafia in care

executarea obiectivd gi impa(iali a funcfiilor oricirei persoane implicate in implementarea

proiectului poate fi compromisd din motive familiale, politice, economice sau orice alte

interese comune cu o altd persoand.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizafiei

solicitante in ceea ce privegte implementarea proiectului, md oblig sd iau toate misurile

preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai

sus, gi, de asemenea, mi oblig sa informez autoritatea finanfatoare despre orice situa(ie ce

genereazd sau ar putea genera un asemenea conflict.

Menfionez cd in acest an, pdni la data depunerii documenta{iei, unitatea de cult pe care o

reprezint, nu a primit 9i nu a solicitat sprijin financiar din alte surse, iar in cazul in care voi

solicita fonduri nerambursabile din alte surse, md oblig si anun!.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,
LORINCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besenyei-Mol n6r And rea-Be6ta
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ANEXA NR. ll.3b la Regulament

Asocia!ialFunda!ialOrganiza(ia neg uvernamentald

Ac!i u nea/prog ram u l/proiectu I
Data gi locul desfdguririi

BUGETUL DE VENITURI 9l
CHELTUIELI al
acfiu nii/programu lui/proiectulu i

4. Cheltuieli materiale 9i
servicii, din care:
4.1. cazare, tra



4.2.1. inchir ier i  de spafi i
4.2.2. acl iuni
promofionale 9i
de promovare a

5. Alte cheltuieli:
5.1. consumabile:
rechizite, dischete,
CD-uri gi alte
bunuri consumabile
necesare
desfdgurdrii
proiectului

NOTA:
Finanfarea nerambursabild care urmeazd sa se acorde nu are in vedere

acoperirea cheltuielilor cu: premii, prime, salarii, cheltuieli de personal, cheltuieli cu
intrelinerea gi repararea mijloacelor fixe, cheltuieli administrative, alte cheltuieli
proprii beneficiarului de subventie.
Cheltuielile de masd se acoperd in limita unui procent de 20o/o din totalul finan!5rii

nerambursabile acordate, conform art. 4 (3) din Ordonanla Guvernului nr. 212008
pentru modificarea 9i completarea Ordonanlei Guvernului nr. 51/1998 prvind
Tmbundtdlirea sistemului de finanlare a proiectelor 9i programelor culturale.

Preged i ntele asociafiei/fu ndafiei/
organ izaliei neguvernamentale,

(numele, prenumele gi semndtura)

Responsabilul financiar al
asocialiei/fu nd a!iei/
organizaliei
neguvernamentale,

(numele, prenumele gi semnitura)

Data
Stampila

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

PRE$EDTNTE DE $FDINTA,
LORINCZ MIHALY
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Besenyei-Mol n6r And rea-Be5ta



ANEXA NR. l l.4 la Regulament

CERERE DE FINANTARE-CADRU
pentru persoanele fizice autorizatelatestate care initiazd ac{iuni gi proiecte culturd scrisd

A) Aplicantul
1. Solicitant:
Numele complet:
Prescurtarea:
Adresa:
CNP:
Telefon:
E-mail:
2. Date bancare
Denumirea bdncii:
Numdrul de cont:
Titular:
3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenla
solicitantul: Nume:
Tel./fax:
E-mail:
Semnitura
4. Responsabilul de proiect (dacd este diferit de persoana de la punctul
3):  Nume:
Tel./fax:
E-mai l :
Semndtura
5. Descrierea activitilii, a resurselor 9i a obiectivelor solicitantului

Fax:



B: Acliunea sau proiectul
6. Titlul acfiunii sau proiectului:
7. Locul desfdgurdrii ac{iunii sau proiectului:
8 Durata ac{iunii sau proiectului: de h pana ta
L Rezumatul acliunii sau proiectului:

10. Scopul gi obiectivele acliunii sau proiectului:

11. Finanfarea nerambursabili solicitatd de la bugetul propriu al COMUNEI CAPILNITA
este de lei.

NOTA:
Costurile eligibile pentru domeniul culturd scrisd: costuri de culegere, tehnoredactare,

machetare, corecturi, costuri tipografice, consumabile specifice activitdlii de editare (hartie,
cartug imprimantd, suporturi magnetice pentru transportul informaliei, etc.).



DECLARATIE

Subsemnatul

judelul , codul pogtal-, posesor la actului de
sena nr. codul numeric Personal : t n

calitate Oe persoand fizicd pe propria rdspundere cd nu md aflu in nici una dintre situafii:
b) in incapacitate de Platd;
b) cu pldtile/conturile blocate conform unei hotirdrijudecitoregti definitive;
ci nu'am incilcaUa incdlcat cu buna gtiinfd prevederile unui alt contract finan{at din

fonduri
publice;

d) nu sunt vinovat de declarafii false cu privire la situa(ia economici;

") 
nu am/are restante cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat,

bugetul asiguririlor sociale de sdndtate, bugetele locale sau fondurile speciale;- 
0 nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasS, ingeldciune,

delapidare, dare sau luare de mitd, mdrturie mincinoasd, fals, uz de fals, deturnare de fonduri'
Cunoscdnd pedeapsa previzutd de art.292 din Codul penal pentru infracliunea de fals

Tn declaratii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completi 9i corectd.

Semndtura. Data

domiciliat in
blocnr,str.localitatea

apt._,
identitate



DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situafie care il impiedicd pe beneficiar in orice

moment sd aclionezein conformitate cu obiectivele autoritdlii finanfatoare, precum 9i

situalia in care executarea obiectivd gi impa(iald a func(iilor oricSrei persoane

implicate in implementarea proiectului poate fi compromisd din motive familiale,

politice, economice Sau orice alte interese comune cu o alti persoand.

Subsemnatul, ca persoana tizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a

organizaliei solicitante in ceea ce privegte implementarea proiectului, md oblig sd iau

toate misurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum

este acesta definit mai sus, gi, de asemenea, md oblig sa informez autoritatea

finanfatoare despre orice situalie ce genereazi sau ar putea genera un asemenea

conflict.

Men{ionez ci in acest an, pAnd la data depunerii documentafiei, unitatea de cult

pe care o reprezint, nu a primit gi nu a solicitat sprijin financiar din alte surse, iar in

cazulin care voi solicita fonduri nerambursabile din alte surse, md oblig si anun!.

PRE$EDTNTE DE $FDINTA,
LoRINCZ_MIHALY

/ - ,
7/z

./

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besenyei-Mol nir And rea-Be6ta



ANEXA nr. l l.5 la Regulament

ROMANIA
U.A.T. -COMUNA CAP1LNITA

N R I

ROMANIA

NR . I

CONTRACT

privind acordarea finanfirii nerambursabile pentru acfiunile, programele

sau proiectele culturale, educativ gtiinlifice, culturi scrisi

si tineret

PARTTLE CONTRACTULUI

Art. 1. - (1) U.A.T. - COMUNA CAPILNIfA, cu sediul in COMUNA
CAeilrulln nr. 523, judelul HARGHITA, codul fiscal , cont virament

, deschis la Trezoreria
, Tn calitate de ordonator princrpal

u.A.T.- CARirMln,
9i

(2) AsociafialFunda(ialOrganizafia _, cu sediul in localitatea
str_, hf_, judeful , inregistratd in Registrul persoanelor

de credite al

a Judecdtoriei
deschis la

jL.rridice'prin sentinla civild nr. din
codul fiscal nr, , avAnd codul IBAN nr.
, agenlia reprezentatd de

funclia de pregedinte, av6nd calitatea de coordonator de proiect, denumitd
in continuare beneficiar.

Tn baza dispoziliilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan l6rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitif i nonprofit de interes
general, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, ale Ordonan tei Guvernului
RomAniei nr. 51/1998 privind imbunitd(irea sistemului de finanlare a programelor 9i
proiectelor culturale, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, ale Legii nr. 186/2003
privind promovarea culturii scrise republicatd, precum gi a Hotdr6rii Consiliului
LOCAL AL COMUNEI CARit-rut1n nr. 5/30.01 .2014 privind aprobarea bugetului
propriu al COMUNEI CAPiLNIIA pe anul 2014 9i a Hotdrdrii Consiliului LOCAL AL
COMUNEI CAPILNIT.A Nr. l- privind aprobarea acorddrii unor finanldri
nerambursabile.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. - (1) Obiectul contractului il constituie alocarea sumei de

lei de cdtre finaniatorul UAT - COMUNA CAPILNIT, A, din fondurile destinate
p.ntru activitilile culturale, educativ gtiinlifice, culturi scrisi 9i tineret in vederea

realizdrii de beneficiar a activit5lilor pe care beneficiarul le va realiza in cadrul
proiectului cultural - educativ ", in conformitate cu cererea de
finantare aprobatd prin Hotdrarea Consitiutui I-OCAL AL COMUNEI CAPILNIT,A

1



nr.
(2) Comuna CAPILNITA va pune la dispozilia Beneficiarului fondurile

necesare deruldrii activitdfilor Proiectului............. .., in termenele
gi conditiile stabilite prin prezentul contract.

(3) Beneficiarul igi asumd responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest
scop, va conduce, va supraveghea gi va desfigura toate activitdlile cuprinse in
cadrul Proiectului, a ciror executare ii revin nemijlocit

(a) La data semndrii prezentului contract, Beneficiarul declar 5 dacd
Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiazd sau nu de finanldri
pentru realizarea sa, din alte surse decdt fondurile bugetului LOCAL AL COMUNEI
CAeTlruf, n, conform declaraliei de imparlialitate prezentatd in anexd la
documenta(ia depusi pentru acordarea finan{drii nerambursabile.

III. INTRAREA iN VIGOARE
Art. 4- Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui de cdtre pd(i.
Art. 5- Derularea contractului
(1) Derularea Contractului va incepe gi va fi finalizatd de cdtre Beneficiar de la

semnarea lui de cdtre pd(i pAnd la , perioadd in care se vor
desfSgura

activitdlile descrise gi prevdzute a se realiza in cadrul Proiectului.
(2) Beneficiarul finanfarii are obliga{ia sd finalizeze Proiectul, in anul
bugetar Tn care s-

a acordat finanfarea.
(3) Finantatorul va putea solicita, Tn condilii bine justificate, incetarea

contractului cu acordul pi(ilor printr-o notificare adresatd Beneficiarului. in aceste
condi{ii Beneficiarul este indreptdtit de a depune raportarea finald cu suma primiti
de la autoritatea finan{atoare, la care se adaugd contribulia proprie a beneficiarului.

Tv.DREPTURtLE 9t OBLtcATilLE
PARTILOR Art. 6. - Finanfatorul:

(1) se obligd sd pun d la dispozitia beneficiarului sumele reprezentAnd
finanfarea acliunii, programulu i sau proiectului ;

(2) are dreptul sd solicite beneficiarului rapoarte privind derularea ac{iunii,
programului/proiectului ?n vederea asigurdrii gi realizdrii monitorizdrii gi evaludrii
intermediare gi finale a Proiectului;

(3) are dreptul sd modifice cuantumul sumelor alocate sau sd rezilieze
prezentul contract dacd beneficiarul comunicd date, informa(ii sau inscrisuri false ori
eronate, precum gi in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a
obligafiilor contractuale asumate de cdtre beneficiar.

(4) eliberarea sumelor citre beneficiar se poate face 9i Tn trange, pe bazd de
documente justificative. Finanlarea pentru o trangi aferentd unei etape urmdtoare a
acfiunii, programului sau proiectului se acordd numai dupi justificarea util izdrii
trangei anterioare.

(5) autoritatea finanlatoare i9i rezervd dreptul de a face verificdri atAt Tn
perioada deruldrii contractului de finanlare nerambursabild, cAt 9i ulterior. Controlul
modului de derulare a contractelor gi utilizarea fondurilor nerambursabile se face de
cdtre Compartimentul financiar-contabil, salarizare, impozite gi taxe al aparatului de
specialitate al COMUNEI CAPILNITA.

(6) urmdregte cofinanlarea proiectelor prin verificarea efectudrii cofinanfdrii 9i
a documentelor justificative gi, dupd caz, prin verificare la locul desfSgurdrii
Proiectului;



(7) organizeazd sistemul propriu de protecfie a informa{iilor clasificate, in
conformitate cu ,,Standardele na[ionale de protecfie a informa{iilor clasificate"
aprobate prin HotirArea Guvernului nr. 58512002 cu modificdrile gi completdrile
ulterioare gi dispoziliile legale in vigoare in cazul in care Proiectul monitorizat 9i
gestionat de Autoritatea Finanlatoare con{ine informa(ii de natura celor previzute in
conformitate cu Legea nr. 18212002 cu modificdrile ulterioare.

Art. 7. - Beneficiarul este obligat:

(1)se execute activitdlile Proiectului aga cum sunt stipulate in art. 2 din
prezentul contract,

(2) sa utilizeze sumele reprezentdnd finanlarea ac{iunii, programului sau
proiectului in conditiile previzute in prezentul;

(3)se obligd sd contribuie cu minimum 10% din valoarea totald de finantare a
proiectului;

(4) sd nu utilizeze suma prevdzutd la art. 2 pentru activitdfi generatoare de
profit sau

pentru acoperirea directd sau indirectd a nici uneia dintre urmdtoarele categorii de
cheltuieli sau pldli:

- cheltuieli salariale sau de naturd salariald;
- au ca obiect activitd{i generatoare de profit ;
- pentru activitifl din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind
proteclia informafiilor clasificate, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- pentru activitdli ce presupun dezvoltarea infrastructurii, cu excepfia cazului
in care aceasta reprezintd o componentd indispensabild ac{iunii/ proiectului;
- costuri privind plata personalului implicat ?n elaborarea gi implementarea
acliu nii/proiectului ;
- taxe privind plata expe(ilor sau consultanlilor
(5) se obligd sd reflecte corect gi la zi, Tn evidentele sale contabile, toate

operafiunile economico-financiare ale acfiunii, programului / proiectului gi si le
prezinte finanlatorului ori de cAte ori ii sunt solicitate, pe durata deruldrii contractului;

(5) se obligd sd intocmeasci exact gi corect toate documentele justificative
privind utilizarea sumelor alocate;

(6) documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin
aplicarea gtampilei 9i a semndturii beneficiarului ajutorului financiar;

(7) documentele justificative trebuie sa fie lizibile gi sd nu prezinte gtersdturi;
nu se admit documente trimise prin fax;

(8) in vederea decontdrii sumei alocate de cdtre U.A.T. COMUNA
CAeilrutlA, beneficiarul trebuie sd prezinte raportul final sau intermediar (pa(ial) de
activitate gi raportul financiar in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea
activitdlii, Tnso{ite de documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate
(facturd fiscald, chitantd sau ordin de platd, note de recepfie, materiale care au
promovat denumirea instituliei finanfatoare precum gi alte documente, extras de cont
cu suma primitd de la institufia finanfatoare);

(9) se obligd sd achizifioneze materiale/servicii/lucrdri necesare realizdrii
acfiunii, programului/proiectului, prin procedura de achizifie prev dzutd de Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 3412006 pentru atribuirea contractelor de achizilie
publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

(10) se obligd si specifice, pe durata acliunii, programului/proiectului, pe afige,
cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, c i(ilor gi altor bunuri
similare, faptul ca acestea au fost realizate prin finan{are de la bugetul propriu al
coMUNEr CApilMTn;



(11)se obligd sd permitd pe toatd durata contractului, precum gi pe o perioadd
de 5 ani de la Tncetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucrdtoare de la'primirea unei
notificdri Tn acest sens, accesul neingrddit al organului de control al finantatorului
respectiv din cadrul Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate
al comunei cApitNlTA 9i/ sau a altor organe de control abilitate prin lege, a
documentelor pe baza cdrora se line evidenla activitdfilor derulate in cadrul
contractului giin legdturd cu modul de utilizare a fondurilor alocate.

(12) sd nu faci publice informa[ii gi rezultate ale serviciilor executate fdrd
consim{dm6ntul scris al Autorititii Finanfitoare gi sd nu foloseascd in defavoarea
acesteia informaliile primite sau iezultateie studiilor, testelor, lucrdrilor gi cercetdrilor
efectuate Tn cursul giin scopul realizdrii contractului;

(13) sa depuna si sa inregistreze raportut final la Autoritatea Finanfatoare pana
la data de 3Odecembrie a anului Tn curs;

(14) nu se vor admite la justificare, fi ind neeligibile.
' documente care confin achizifii de materiale sau prestdri de servicii, altele

decAt cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, 9i care nu sunt
prevdzute in buoetul de venituri si cheltuieli de la dosarul de solicitare.

' facturi emise sau Tnregistrate in
anii precedenfi acorddrii sprijinului financiar, chiar dacd acestea au fost pldtite
dupd primirea ajutorului financiar;

' obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an gi
obiecte de inventar (ex., aparat de aer condi{ionat, mobilier, calculator, fax,
telefon, imprimantd, copiator, obiecte sanitare etc.).

V.RASPUNDEREA coNTRAcTUALA
Art.8(1)Pa(ile contractante rispund pentru prejudiciile cauzale prin

neindeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul contract sau indeplinirea
necorespunzd toare a acestora beneficiarul suportdnd pagubele cauzate Autoritd{ii
Finan{atoare, ca urmare a oriciror acfiuni
sau omisiuni legate de realizarea contractului gi care ii sunt imputabile. De
asemenea beneficiarul rdspunde inclusiv pentru Tndeplinirea la timp a demersurilor
necesare in vederea oblinerii aprobdrilor, avizelor sau licenlelor necesare realizdrii
contractului in concordanld cu reglementdrile in vigoare.

(2) Utilizarea alocafiilor bugetare de cdtre beneficiar in alte scopuri decAt
cele prevdzute in prezentul contract este interzisd gi atrage rezilierea acestuia fdrd
intervenfia instanfei judecdtoregti.

(3) ln cazul Tn care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului
contract din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii
notificirii sd restituie finanfatorului toate sumele primite. Prezentul contract constituie
titlu executoriu pentru satisfacerea creanlelor rezultate in urma rezilierii.

(a) in ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazi
dobAnzi gi penalitdfi de intArziere, conform legisla{iei privind colectarea crean{elor
bugetare, care se fac venit la bugetul local.

(5) Beneficiarul rispunde de exactitatea datelor prezentate in
documentele justificative de platd 9i are obligalia pdstrdrii documentelor care au stat
la baza Tncheierii contractului pe o perioadd de minimum 5 ani de la data incetdrii
raporturilor contractuale.

(6) in cazul in care Beneficiarul nu respectd prevederile prezentului
contract nedepundnd documentele justificative de tipul ordine de platd, chitanfe,
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bonuri fiscale, situalii de lucriri, note de receplie, procese-verbale de receplie, care
sd justifice utilizarea sumei primite pe anul bugetar in curs, dupd caz, precum 9i dacd
acesta nu respectd termenele stabilite Tn prezentul contract, acesta pierde tranga
finali 9i nu va fi eligibil pentru oblinerea unei finanliri nerambursabile din fodurile
bugetului UAT COMUNA CAPILNITA in anul urmdtor.

(7) Finanlatorul nu este responsabil pentru modul in care este folositd
finanlarea, rispunderea UAT COMUNA CAeilruryl nefiind in nici un fel
angajatii, Tn cazul Tn care
Beneficiarul va fi finut responsabil fala de terli pentru orice prejudicii cauzate in
derularea Proiectului gi in nici o altd situalie ce decurge dintr-o acliune sau inacliune
ilicitd a Beneficiarului legatd de finan{area acordati prin prezentul contract.

(8) UAT COMUNA CAnilrulln nu rispunde in cazul nerespectdrii
legislafiei in vigoare de cdtre Beneficiarul sau de cdtre angaja(i, colaboratori sau
consultanfi ai acestuia.

vr. FoRTA MAJORA
Art.9(1)Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare

necorespunzitoare a obligaliilor ce-i revin partea care a fost impiedicati de
intervenlia unui caz de fo(5 majorS.

(2)Este forla majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de
Tmpiedicat gi independent de voinla p5(ilor, care le opregte sd-gi execute obligafiile
ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Intervenfia fo(ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd in
termen de 10 zile calendaristice de la data aparifiei acesteia iar la disparifia fo(ei
majore, tot Tn termen de 10 zile trebuie fdcutd o notificare scrisd.

(4)Realizarea pa(iald a Proiectului ca urmare a unei situalii de fo(d major
d are drept rezultat plata pa( iald, Beneficiarul avdnd obligalia sd restituie sumele
care nu au fost cheltuite in perioada deruldrii Proiectului.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1)Finanfatorul poate rezilia contractul dacd Beneficiarul este in lichidare

voluntard, se afli in faliment sau dacd vinde ori cedeazd partea cea mai importantd a
activelor sale.

(2)Finanfatorul poate de asemenea rezilia contractul dacd Beneficiarul
nu demareazd, realizarea contractului Tn termenul stabilit.

(3)Contractul de finanfare poate fi reziliat de plin drept, fdr d a fi necesard
intervenfia instanfei de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificdrii prin care pi(ii in culpd i s-a adus la cunogtinfd cd nu gi-a indeplinit
obligaliile contractuale.

(4) Notificarea va putea fi comunicati Tn termen de 10 zile calendaristice de
la data constatirii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a uneia sau mai
multor obligalii contractuale.

(s)Tn cazul rezilierii contractului ca urmare a neAndeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finanlirii este obligat in termen de 15 zile sd returneze
ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele
bugetare ale acestuia, in vederea finan{drii altor programe gi proiecte de interes
public.

VIII. DISPOZITII FINALE
Art.10 (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institulia

finanlatoare 9i controlul financiar se realizeaz d Tn condif iile legii. Angajarea,
lichidarea, orJonanlarea gi plata cheltuielilor efectuate de unitatea de cult in baza
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prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan lele publice, achizilionarea
de materiale/ servicii/ lucrdri necesare proiectului in conformitate cu prevederile
lgOale privind regimul achizifiilor publice potrivit prevederilor Ordonanlei de urgenfd a
Guvernului nr' 3412006 privind atribuirea contractelor de achizi{ie publicd, a- contractelor e
concesiun de
e de lucrdri publice 9i a contractelor de concesiune
Legea nr. 337 12006 cu modificirile gi

servicii, aprobatd prin

completirile ulterioare,
(2)Curtea de Conturi exercitd controlul financiar asupra derul5rii activitifii nonprofit

finanfate din fondurile publice.

Art.l1 . (1)Litigiile izvorAte intre pdr !i Tn legdturd cu interpretarea sau derularea
prezentului contract se vor solufiona pe cale amiabild.

- (2)in cazul Tn care solulionarea pe aceastd cale nu va fi posibil5, litigiul
va fi supus spre solufionare instan(elor de judecatd competente.

Art.12. (1) Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va
putea face numai prin acte adi{ionale semnate de cere doui pd(i.

(2) Pe parcursul deruldrii Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin
solicitare scrisd justificati, aprobatd de autoritatea finantatoare - durata de derulare,
structura bugetului Proiectului gi/sau alte elemente, cu condifia ca acestea sd nu
schimbe scopul gi obiectivele Proiectului.

(3) Asemenea modificdri nu pot conduce la majorarea valorii contractului
prevdzute la art.2.
Art.13(1)Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea

creantelor rezultate ?n urma rezilierii.
(2) Clauzele prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor
Codului Civi l .

Prezentul contract s-a Tncheiat 3 exemplare originale dintre care 2 exemptare
pentru finanlator gi un exemplar pentru beneficiar.

U.A.T. - COMUNA CAPILNITA
COORDONATOR PROIECT

Asociatia
ORDONATOR PRINCIPAL

DE CREDITE.

VIZAT CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV

VIZAT JURIDIC - SECRETAR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Pregedinte
Responsabil financiar

PRE$EDINTE DE $FDINTA,
LORINCZ MIHALY

-4 c.'rL<.t
./

Besenyei-Mol n6r And rea-Beita

.f



ANEXA NR. l l.6 La Regulament

ROMANIAROMANN
u.A.T.- COMUNA CApilrurra

NR.  I

CONTRACT
privi nd fi na nfarea acfi u n i lor/activititi I or d i n cad rul

programului sportiv in anul

r. PARTTLE CONTRACTULUI
Art. 1.- (1) U.A.T. - GOMUNA GAPILNIJA, cu sediul in COMUNn CAeilMln

nr. 523, judelul HARGHITA, codul fiscal cont virament
-, reprezentat de

BENEDEK LASZL6, in calitate de
denumit in continuare finantator.

de credite al U.A.T.- CARitrulln,

NR.

deschis la Trezoreria
ordonator principal

9l

(2) Structura
localitatea

sportivi cu sediul in
nr.str.

jude(ul/sectorul telefon , cont
. deschis la cod fiscal

calitate de, l [
pregedinte, denumitd in continuare beneficiar.

In baza dispozi{iilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finan{irilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, cu modificdrile 9i
compfetdrile ulterioare, ale Legii administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd cu
modificdrile gi completirile ulterioare, ale Hotdririi nr. 512014 privind aprobarea bugetului
propriu al COMUNEI CAPILNIJA pe anul 2014, g i a Hotirdrii Consiliului LOCAL At
COMUNEI CAPiLNIT, A ff. _l_privind aprobarea unor finanldri
nerambursabile, ale Legii educa(iei fizice 9i sportului nr. 69/2000, cu modificdrile g i
completdrile ulterioare, ale Hotdrdrii Guvernului nr. 88412001 privind aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozili i lor Legii educa {iei fizice gi sportului nr.
69/2000 gi ale Ordinului nr. 130/2006 privind finan larea nerambursabili din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale asocia{iilor pe ramurd de sport jude[ene gi
ale municipiului Bucuregti, au convenit incheierea prezentului contract.

I I,OBIECTUL CONTRACTULUI
Afi,.2. - (1) Obiectul contractului il constituie alocarea sumei de -lei de

citre finan{atorul UAT - COMUNA CAP1LNITA, din fondurile destinate pentru activitilile
sportive in vederea realizdrii de beneficiar a activitililor pe care beneficiarul le va realiza in

reprezentatd prin



cadrul programului sportiv ,,. ". Tn conformitate cu cererea de finantare
aprobati prin Hotdr0rea Consiliului LOCAL AL COMUNET CAPTLNTTA nr. J_.

(2) COMUNA CApilrulfn va pune la dispozi{ia Beneficiarului fondurile
necesare derulirii activiti{ilor Proiectului in termenele gi
condiliile stabilite prin prezentul contract.

(3) Beneficiarul igi asumd responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest scop, va
conduce, va supraveghea 9i va desfdgura toate activiti{ile cuprinse in cadrul Proiectului, a
cdror executare Ti revin nemijlocit

(4) La data semndrii prezentului contract, Beneficiarul declar d dacd Proiectul
care face obiectul prezentului contract mai beneficiazd sau nu de finanldri pentru realizarea
sa, din alte surse decAt fondurile bugetului LOCAL AL COMUNEI CAP1LNITA, conform
declaraliei de impartialitate prezentati in anexd la documentalia depusd pentru acordarea
finan[drii nerambursabile.

tII. INTRAREA iN VIGOARE
Art. 4 - Prezentul contract intr d in vigoare la data semndrii lui de cdtre
parfi. Art. 5 - Derularea contractului
(1) Derularea Contractului va incepe 9i va fi finalizatd de c dtre Beneficiar de la

semnarea lui de c dtre pd(i pAnd la ............ perioadd in care se vor
desfdgura activit5lile descrise gi previzute a se realiza in cadrul Proiectului.

(2) Beneficiarul finanldrii are obligalia sd finalizeze Proiectul, Tn anul bugetar in
care s-a acordat finanfarea.

(3) Finanlatorul va putea solicita, in condilii bine justificate, incetarea
contractului cu acordul pd(ilor printr-o notificare adresatd Beneficiarului. in aceste condifii
Beneficiarul este indreptdtit de a depune raportarea finali cu suma primitd de la autoritatea
finanfatoare, la care se adaugd contribulia proprie a beneficiarului.

Tv.DREPTURtLE 9t OBLtcATilLE
eAnllOn Art. 6. - Finanfatorut:

(1) se obligd sd pun d la dispozilia beneficiarului sumele reprezentdnd finanfarea
ac[iunii, programului sau proiectului;

(2) are dreptul si solicite beneficiarului rapoarte privind derularea ac(iunii,
programului/proiectului in vederea asigurdrii 9i realizdrii monitorizdrii 9i evaluirii intermediare
gifinale a Proiectului;

(3) are dreptul sd modifice cuantumul sumelor alocate sau si rezilieze prezentul
contract daci beneficiarul comunicd date, informatii sau inscrisuri false ori eronate, precum 9i
in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligalii lor contractuale asumate
de cdtre beneficiar.

(4) eliberarea sumelor citre beneficiar se poate face 9i in trange, pe bazd de
documente justificative. Finanlarea pentru o trangd aferentd unei etape urmdtoare a acliunii,
programului sau proiectului se acordd numai dupi justificarea utilizdrii trangei anterioare.

(5) autoritatea finanlatoare i9i rezervd dreptul de a face verificiri atdt in perioada
deruldrii contractului de finanlare nerambursabild, cdt si ulterior. Controlul modului de
derulare a contractelor gi utilizarea fondurilor nerambursabile se face de citre
Compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului COMUNEI
cArTluln.

(6) urmdregte cofinanlarea proiectelor prin verificarea efectudrii cofinan(drii 9i a
documentelor justificative gi, dupd caz, prin verificare la locul desfiguririi Proiectului;

(7) organizeazd sistemul propriu de protecfie a informaliilor clasificate, in conformitate



cu ,,standardele na{ionale de protec(ie a informaliilor clasificate" aprobate prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 585/2002 cu modificdrile gi completirile ulterioare gi dispoziliile legale in
vigoare Tn cazul in care Proiectul monitorizat gi gestionat de Autoritatea Finanlatoare con[ine
informa(ii de natura celor prevdzute in conformitate cu Legea nr. 18212002 cu modificdrile
ulterioare.

Art. 7. - Beneficiarul este obligat:

(1)se execute activitdlile Proiectului aga cum sunt stipulate in art.2 din prezentul
contract,

(2) se utilizeze sumele reprezentdnd finanfarea acliunii, programului sau proiectului in
condiliile prevdzute in prezentul;

(3)se obligi sd contribuie cu minimum 10% din valoarea totald de finan{are a
proiectului;

(4) sd nu utilizeze suma prevdzutd la art. 2 pentru activitdli generatoare de profit
sau

pentru acoperirea directd sau indirectd a nici uneia dintre urmitoarele categorii de cheltuieli
sau pld[i:

- cheltuieli salariale sau de naturd salariald;
- au ca obiect activitdfi generatoare de profit ;
- pentru activitd{i din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind proteclia
i nformali ilor clasificate, cu mod ificdrile gi completi rile ulterioare ;
- pentru activitili ce presupun dezvoltarea infrastructurii, cu exceplia cazului Tn care
aceasta reprezinti o componenti indispensabili ac{iunii/ proiectului;
- costuri privind plata personalului implicat in elaborarea gi implementarea
ac[i un ii/proiectului ;
- taxe privind plata expe(ilor sau consultanlilor
(5) se obligd sd reflecte corect gi la zi, Tn evidentele sale contabile, toate operafiunile

economico-financiare ale ac(iunii, programului i proiectului gi sd le prezinte finanlatorului ori
de c6te ori ii sunt solicitate, pe durata deruldrii contractului;

(5) se obligd sd Tntocmeasci exact gi corect toate documentele justificative privind
util izarea sumelor alocate;

(6) documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea
gtampilei gi a semniturii beneficiarului ajutorului financiar;

(7) documentele justificative trebuie sa fie lizibile 9i sd nu prezinte gtersituri; nu se
admit documente trimise prin fax;

(8) in vederea decontdrii sumei alocate de cdtre U.A.T. - COMUNA CAPILNITA,
beneficiarul trebuie sd prezinte raportul final sau intermediar (pa(ial) de activitate 9i raportul
financiar in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activitS(ii, Tnsolite de documentele
justificative privind utilizarea sumelor alocate (facturd fiscali, chitanld sau ordin de platd, note
de recep{ie, materiale care au promovat denumirea institu[iei finan(atoare precum 9i alte
documente, extras de cont cu Suma primitd de la institu(ia finanfatoare);

(g) se obligi sd achizilioneze materiale/servicii/lucrdri necesare realizdrii ac!iunii,
programului/proieCtului, prin procedura de achizilie prevdzutd de Ordonanta de Urgenta a
buvernufui nr. 34t2006 pentru atribuirea contractelor de achizi(ie publicd, a contractelor de
concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;
se oblige sd specifice, pe durata ac(iunii, programului/proiectului, pe afige, cataloage, alte
materiile pubiicitare, pe copertele iD-uriior, Le4ilor gi altor bunuri similare, faptul ca acestea
au fost realizate' prin finanfare de la bugetul propriu al COMUNEI



cAeilrurln;
(11) se obligi sd permitd pe toatd durata contractului, precum 9i pe o perioadd de s anide la incetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucrdtoare de la primirea'unei notificdri in acestsens, accesul neingridit al organutui de control al finan,tatorului iespectiv din cadrulCompartimentului financiar-contiOit al aparatului de specialitate al primarului comuneiCdpilni{a 9i/ sau a altor organe de control abilitate prin lege, a documentelor pe baza cdrorase- line eviden[a activiti{ilor derulate in cadrul contractului 9i Tn legdturd cu modul de utilizarea fondurilor alocate.
(12) se nu faci publice informalii gi rezultate ale serviciilor executate f6rdconsimldmAntul scris al Autoritdlii Finan{atoare gi sd nu fotoseasc6 in defavoarea acesteiainformafiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrdrilor gi cercetdrilor efectuate ?ncursul giTn scopul realizdrii contractului;

^^(13) sa depuna si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finantatoare pana la datade 3Odecembrie a anuluiin curs;
(14) nu se vor admite la justificare, fiind neeligibile;

' documente care conlin achizi{ii de materiale sau prestdri de servicii, altele decSt cele
pentru care a fost acordat sprijinul financiar, 9i care nu sunt prevdzute in buqetul de

. facturi pldtite inainte de primirea ajutorului financiar
preceden{i acorddrii sprijinului financiar, chiar dacd

emise sau inregistrate in anii
acestea au fost plitite dupd

primirea ajutorului financiar;
' obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an gi obiecte

de inventar (ex., aparat de aer condilionat, mobilier, calculator, fax, telefon,
imprimanti, copiator, obiecte sanitare etc.).

V.RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.8(1)Pe(ile contractante rdspund pentru prejudiciile cauzate prin neTndeplinirea

obliga{iilor asumate prin prezentul contract sau inOepiiniiea necorespunzd toare a acestora
beneficiarul suportdnd pagubete cauzate Autoritdtii Finanlatoarej ca urmare a oricdror
acliuni sau omisiuni legate de realizarea contractului 9i care ii sunt imputabile. De asemenea
beneficiarul rdspunde inclusiv pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare ?n vederea
obfinerii aprobdrilor, avizelor sau licen{elor necesare realizdrii contractului in concordantd cu
reglementirile in vigoare.

(2)Utilizarea aloca( iilor bugetare de cdtre beneficiar in alte scopuri dec6t cele
prezdzute Tn prezentul contract este interzisd gi atrage rezilierea acestuia fdrd interventia
instanfei j udecdtoregti.

(3) ln cazul in care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din
vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificirii si restituie
finan{atorului toate sumele primite. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru
satisfacerea creanlelor rezultate in urma rezilierii.

(a) in ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazd dobdnzigi
penalitdfi de Tntdrziere, conform legisla{iei privind colectarea creanlelor bugetare, care se fac
venit la bugetul local.

(5)Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele
justificative de plati 9i are obligatia pdstrdrii documentelor care au stat la baza Tncheierii
contractului pe^ o perioadi de minimum 5 ani de la data incetdrii raporturilor contractuale.

(6) In cazul Tn care Beneficiarul nu respectd prevederile prezentului contract



nedepunAnd documentele justificative de tipul ordine de platd, ch1anfe, bonuri fiscale, situalii
de lucrdri, note de receplie, procese-verbale de recepfie, care sd justifice utilizarea sumei
primite pe anul bugetar in curs, dupd caz, precum 9i dacd acesta nu respecti termenele
stabilite in prezentul contract, acesta pierde tranga finali 9i nu va fi eligibil pentru
obfinerea unei finanldri nerambursabile din fodurile bugetului UAT CApit-ruryn in anul
urmitor.

(7) Finanfa[orul nu este responsabil pentru modulin care este folositd finanfarea,
rispunderea UAT CAPILNITA nefiind in nici un fel angajatd, in cazulin care
Beneficiarul va fi linut responsabil fa{i de te(i pentru orice prejudicii cauzate in derularea
Proiectului gi in nici o altd situalie ce decurge dintr-o ac[iune sau inacliune iliciti a
Beneficiarului legatd de finanlarea acordatd prin prezentul contract.

(8) UAT CAeilrullA nu rispunde Tn cazul nerespectdrii legisla(iei in vigoare de
cdtre Beneficiarul sau de cdtre angaja{i, colaboratori sau consultanti ai acestuia.

vt. FoRTA MAJORA
Art.9(1)Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare

necorespunzdtoare a obligatiilor ce-i revin partea care a fost impiedicatd de intervenfia unui
cazde fo(d majord.

(2)Este fo(d majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de Tmpiedicat 9i
independent de voin{a pd(ilor, care le opregte sd-gi execute obligaliile ce le revin potrivit
prezentului contract.

(3) lnterven{ia fo(ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd Tn termen
de 10 zile calendaristice de la data aparifiei acesteia iar la dispari{ia fo(ei majore, tot in
termen de 10 zile trebuie fdcuti o notificare scrisd.

(4)Realizarea par{iald a Proiectului ca urmare a unei situafii de fo(d major d are
drept rezultat plata pa( iald, Beneficiarul avdnd obligalia si restituie sumele care nu au fost
cheltuite in perioada derulirii Proiectului.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1)Finanfatorul poate rezilia contractul dacd Beneficiarul este in lichidare

voluntard, se afld in faliment sau daci vinde ori cedeazd parlea cea mai importantd a
activelor sale.

(2)Finanfatorul poate de asemenea rezilia contractul dacd Beneficiarul nu
demareazd realizarea contractului in termenul stabilit.

(3)Contractul de finanlare poate fi reziliat de plin drept, fdr 6 a fi necesari interven{ia
instan{ei de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificirii prin care
pd(iiTn culpd i s-a adus la cunogtinld ci nu gi-a Tndeplinit obligafii le contractuale.

(4) Notificarea va putea fi comunicatd in termen de 10 zile calendaristice de la data
constatdrii neindeplinirii sau Tndeplinirii necorespunzdtoare a uneia sau mai multor obligalii
contractuale.

(S)in cazul rezilierii contractului ca urmare a nedndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finan{irii este obligat in termen de 15 zile sd returneze ordonatorului principal de
credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea
finanfirii altor programe gi proiecte de interes public.

vilr. DtsPoztTil FTNALE
Art.10 (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institu{ia finan[atoare gi

controful financiar se realizeaz d Tn condi{ iile legii. Angajarea, lichidarea, ordonan(area gi
plata cheltuielilor efectuate de unitatea de cult in baza prezentului contract se fac potrivit



normelor privind finan lele publice, achizilionarea de materiale/ servicii/ lucriri necesare
proiectului in conformitate cu prevederile legale privind regimul achiziliilor publice potrivit
prevederilor Ordonan[ei de urgenfd a
Guvernuluinr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor e
concesiun de
e de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune servicii, aprobatd prin
Legea nr. 337 12006 cu modificirile 9i
completdrile ulterioare.

(2)Curtea de Conturi exercitd controlul financiar asupra derulSriiactivitdlii nonprofit
finanlate din fondurile publice.

Art.11 . (1)Litigiile izvordte intre pdr ti in legdturd cu interpretarea sau derularea
prezentului contract se vor solufiona pe cale amiabild.

(2)in cazulin care solu{ionarea pe aceastd cale nu va fi posibild, litigiul va fi
supus spre solu[ionare instan(elor de judecatd competente.

Art.12. (1) Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va putea face
numai prin acte adi{ionale semnate de cele doui pi(i.

(2) Pe parcursul deruldrii Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisd
justificatd, aprobatd de autoritatea finantatoare - durata de derulare, structura bugetului
Proiectului gi/sau alte elemente, cu condilia ca acestea sd nu schimbe scopul 9i obiectivele
Proiectului.

(3) Asemenea modificdri nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevdzute la
art.2.

Art.13(1)Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea crean{elor
rezultate in urma rezilierii.

(2) Clauzele prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor Codului
Civi l .

Prezentul contract s-a Tncheiat 3 exemplare originale dintre care 2 exemplare pentru

finanlator gi un exemplar pentru beneficiar.

ORDONATOR PRINGIPAL 
CLUBUL SPORTIV

DE CREDITE,
PRE9EDINTE,

VIZAT CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV

VIZAT JURIDIC - SECRETAR

RESPONSABIL FINANCIAR



ANEXA NR.1 la
contractul-cadru

Structura sportiva

Ac(iunile/activit ifile din cadrul
proiectului ,
programul

Nr.
crt.

Denumirea ac{iunii/
activitdtii

Locul de
desfisurare

Perioada
actiunii

Nr. de parti-

cipanti
Costul
actiunii

Alte
mentiuni

Reprezentanfi legali:

(numele, prenumele, func[ia,
semnatura 9i gtampila structurii
sportive



ANEXA NR.2

la contractul-cadru

Structura sportiva
Bugetul acliunii/activititii din
cadrul

proiectului

programul

Nr.

crt,

Ac[i unea/activitatea/categ orii le de

cheltuieli

Valoare
a

totalS

din care

drn
fonduri
publice

drn venrturl
proprii

ale structurii
soortive



Ac!iunea/activitatea
Total din care:
- a )
- b )
a, b = categorii de cheltuieli, de
exemplu:
- cazare (facturi detaliati cu
menlionarea numelor persoanelor
cazale, a duratei cazdrii gi a tarifului
percepuVnoapte):10 persoane x 50 lei x
5 zile,
- aloca{ie de masd (facturi detaliata
cu precizarea numdrului de persoane
gi a numdrului de zile): 10 persoane x
30 lei x 6 zile; pontaj de masd,
- transport (cu autoturismul sau
autocarul: factura fiscala sau bon de
benzini, cu respectarea prevederilor
H.G. nr. 84 12013 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571 12003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44 I 2004, avand
mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul
aparatului de marcat electronic fiscal
codul de inregistrare in scopuri de TVA
al beneficiarului. Acestea vor fiinsofite
de o declarafie din care si reiese ruta,
datele de cdlStorie 9i persoanele care
au efectuat transportul gi copia cdr.tii
tehnice a maginii), (contract sau
comandd, tabel semnat gi gtampilat
de beneficiarul finanfdrii, care sd
cuprindd numele gi prenumele
persoanelor beneficiare ale transportului

Reprezentan(i legali:

(numele, prenumele, func{ia,
semnatura gi gtampila structurii
sportive)



ANEXA NR.3 la
contractul-cadru

Structura sportiva

Scopul, obiectivele gi indicatorii de evaluare
ai  pro iectu lu i  . . . . . . . . . . .

d in  cadru l  programulu i  . . . . . . . . . . . .

A. Scopul:

B. Obiective: - obiectivul general:

- obiective specifice:

C. lndicatori
C1. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de mdsura):
a )  . . . . . . . . . . . .
b )  . . . . . . . . . . . .

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de mdsura):
a )  . . . . . . . . . . . .
b )  . . . . . . . . . . . .

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de mdsura):
a )  . . . . . . . . . . . .
b )  . . . . . . . . . . . .

Reprezentanli legali:

(numele, prenumele, funcfia,
semnatura gi gtampila structurii sportive)

PRE$EDTNTE DE $FDINTA,
LORINCZ MIHALY

CoNTRASEMNEAZA fro* 
t

SECRETAR,
Besenyei-M ol nir Andrea-Beita

t l
T T

--4T-
\ - l

\ 1 0



ANEXA NR. II.7
la Regulament

ROMANIA
u.A.T. - CApilrulrn
NR. I

UNITATEA DE CULT

NR.

CONTRACT
PRIVIND ACORDAREA FINANTARII NERAMBURSABILE PENTRU
ACT|UN|LE gl

pRotEcTELE tNtTtATE DE UN|TAT|LE DE CULT

t. PARTTLE CONTRACTULUI

Art.l. P5(ile contractante sunt:

(1) (1) U.A.T. - coMUNA cAPiLNtfA, cu sediut in COMUNA cApiLNlJA nr.
523, judelul HARGHITA, codur fiscar cont virament

rep rezen ta toeeEm, inca | i t a tedeordon" to ' | , i nop" to " . , "o i te " i
U.A.T.- CAnilrutln , denumit in continuare finantator.

9i

(2) Unitatea de cult reprezentatd legal de domnul _, in
calitate de

_, cu sediul in loc. cod fiscal avdnd contul nr.
, deschis la denumitd in continuare

beneficiar.

Tntre pd(i a intervenit urmdtorul contract, in condifiile dispozifiilor legale in
vigoare (Codul

Civil, Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1, republicatd cu completdril
modificdrile gi e

completdril
ufterioare, Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi e
ulterioare, Hotdrdrea nr.512014 privind aprobarea bugetului propriu al COMUNEI CApit-rulf.n
pe anul
privind aprobarea

2014, Hotdrdrea nr. I
unor finanfari nerambursabile pentru anul 2014, Ordonanfa

privind



Guvernului RomAniei nr.8212001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitSlile de cult apa(inAnd cultelor religioase recunoscute in
Romdni
a
metodologic
e pentru

stabilirea unor forme de

pentru

aplicarea prevederilor
sprijin financiar pentru
unitdtile

Guvernulu
gi HotdrArea i Romdniei nr.1.47012002 privind aprobarea normelor

Ordonantei Guvernului nr.8212001privind

recunoscute in RomAnia, Legea nr. 350/2005 privind

de cult apa(inAnd cultelor religioase
regimul finanfdrilor nerambursabile

d in
alocat

fonduri publice e pentru activitSli non profit de interes general cu modificirile 9i
completdrile ulterioare).

t ' ", Tn conformitate cu cererea de finantare aprobatd prin Hotdrdrea
Consiliului local al comunei CdpTlnita nr. I

(2) COMUNA CAPiLruiTn va-pune ta dispozilia Beneficiarului fondurile
necesare deruldrii activitif i lor Proiectului............. .., Tn termenele
gi condifiile stabilite prin prezentul contract.

(3) Beneficiarul igi asumd responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest
scop, va conduce, va supraveghea gi va desfdgura toate activitd{ile cuprinse in cadrul
Proiectului, a cdror executare Ti revin nemijlocit

(4) La data semndrii prezentului contract, Beneficiarul declard dacd
Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiazd sau nu de finanfdri
pentru realizarea sa, din alte surse decdt fondurile bugetului COMUNEI CAPILNIT,A,
conform declaraliei de imparlialitate prezentatd in anexd la documentalia depusd
pentru acordarea finanfdrii nerambursabile.

III. INTRAREA TN VIGOARE
Art. 4 - Prezentul contract intr 5 in vigoare la data semndrii lui
de cdtre pa(i. Art. 5 - Derularea contractului
(1) Derularea Contractului va incepe gi

Beneficiar de la semnarea lui de c dtre pa(i pAna
perioadd in care se vor desfdgura activitd(ile descrise
cadrul Proiectului.

(2) Beneficiarul finanfdrii are obligalia sd finalizeze Proiectul, Tn anul
bugetar in care s-a acordat finanfarea.

(3) Finanlatorul va putea solicita, in condilii bine justificate, incetarea
contractului cu acordul pd(ilor printr-o notificare adresatd Beneficiarului. ln aceste
condilii Beneficiarul este Tndreptdtit de a depune raportarea finald cu suma primitd
de la autoritatea finanfatoare, la care se adaugd contribufia proprie a beneficiarului.

Tv.DREPTURTLE 9l OBLIGATIILE
PARTILOR Art. 6. - Finanfatorul:

I I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. - (1) Obiectul contractului il constituie alocarea sumei de

lei de cdtre finanfatorul UAT - COMUNA CAPTLNIT, A, din fondurile destinate
unitdlile de cult in vederea realizdrii de beneficiar proiectului

va fi finalizatd de c itre
l a  . . . . . . . . . . . .
gi prevdzute a se realiza Tn



(1) se obligd si pun e la dispozilia beneficiarului sumele reprezentAnd
finanfarea acliunii, programului sau proiectului;

(2) are dreptul sd solicite beneficiarului rapoarte privind derularea acfiunii,
programului/proiectului in vederea asigurdrii gi realizdrii monitorizdrii gi evaludrii
intermediare 9i finale a Proiectului;

(3) are dreptul sd modifice cuantumul sumelor alocate sau sd rezilieze
prezentul contract dacd beneficiarul comunici date, informalii sau inscrisuri false ori
eronate, precum gi Tn cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a
obligaliilor contractuale asumate de cdtre beneficiar.

(4) eliberarea sumelor cdtre beneficiar se poate face gi in trange, pe bazd de
documente justificative. Finanfarea pentru o trangd aferentd unei etape urmdtoare a
ac{iunii, programului sau proiectului se acordd numai dupd justificarea util izdrii
trangei anterioare.

(5) autoritatea finanlatoare Tgi rezervd dreptul de a face verificdri at6t Tn
perioada deruldrii contractului de finanlare nerambursabild, cAt 9i ulterior. Controlul
modului de derulare a contractelor gi utilizarea fondurilor nerambursabile se face de
cdtre Compartimentul FINANCIAR-CONTABIL al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Cdpilnila.

(6) urmdregte cofinanfarea proiectelor prin verificarea efectuirii cofinanfdrii 9i
a documentelor justificative gi, dupd caz, prin verificare la locul desfigurdrii
Proiectului;

(7) organizeazd sistemul propriu de protecfie a informa(iilor clasificate, in
conformitate cu ,,Standardele na(ionale de proteclie a informafiilor clasificate"
aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 58512002 cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare gi dispozifiile legale Tn vigoare in cazul in care Proiectul monitorizat gi
gestionat de Autoritatea Finanlatoare con{ine informafii de natura celor previzute Tn
conformitate cu Legea nr. 18212002 cu modificdrile ulterioare.

Art. 7. - Beneficiarul este obligat:

(1)se execute activitdlile Proiectului aga cum sunt stipulate in art.2 din
prezentul contract,

(2) sa utilizeze sumele reprezentdnd finanlarea acfiunii, programului sau
proiectului ?n condiliile prevdzute in prezentul;

(3)se obligi sd contribuie cu minimum 10% din valoarea totald definan{are a
proiectului;

(4) sd nu utilizeze suma prevdzutd la art. 2 pentru activitd{i generatoare de
profit sau

pentru acoperirea directd sau indirectd a nici uneia dintre urmdtoarele categorii de
cheltuieli sau pldli:

- cheltuieli salariale sau de naturd salariald;
- au ca obiect activitd(i generatoare de profit ;
- pentru activitdli din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind
protecfia informafiilor clasificate, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- pentru activitdfi ce presupun dezvoltarea infrastructurii, cu excepfia cazului
in care aceasta reprezintd o componentd indispensabili acfiunii/ proiectului;
- costuri privind plata personalului implicat in elaborarea 9i implementarea
acfiun ii/proiectului ;
- taxe privind plata expe(ilor sau consultan{ilor
(5) se obligd sd reflecte corect gi la zi, Tn evidentele sale contabile, toate

opera{iunile economico-financiare ale acfiunii, programului / proiectului 9i si le



prezinte finan{atorului ori de cdte oriii sunt solicitate, pe durata deruldrii contractului;
(5) se obligd sd intocmeascd exact 9i corect toate documentele justificative

privind utilizarea sumelor alocate;
(6) documentele justificative, prezentate Tn copii xerox, vor fi certificate prin

aplicarea gtampilei 9i a semndturii beneficiarului ajutorului financiar;
(7) documentele justificative trebuie sa fie lizibile gi sd nu prezinte gtersdturi;

nu se admit documente trimise prin fax;
_ ^ (8) in vederea decontdrii sumei alocate de cdtre u.A.T. coMUNA

CAPfLNITA, beneficiarul trebuie sd prezinte raportul final sau intermediar (pa(ial) de
activitate gi raportul financiar Tn termen de cel mult 30 de zile de la terminarea
activitS{ii, Tnso{ite de documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate
(facturi fiscali, chitanfd sau ordin de platd, note de recepfie, materiale care au
promovat denumirea institu(iei finanfatoare precum gi alte documente, extras de cont
cu suma primitd de la institu{ia finanfatoare);

(9) se obligd sd achizi[ioneze materiale/servicii/lucrdri necesare realizdrii
acfiunii, programului/proiectului, prin procedura de achizi{ie prevdzutd de Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 3412006 pentru atribuirea contractelor de achizifie
publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

(10) se obligd sd specifice, pe durata ac(iunii, programului/proiectului, pe afiqe,
cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cd(ilor gi altor bunuri
similare, faptul ca acestea au fost realizate prin finanfare de la bugetul
propriu al COMUNET CAeilNln;

(11)se obligd sd permitd petoatd durata contractului, precum gi pe o perioadd
de 5 ani de la incetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucrdtoare de la primirea unei
notificdri in acest sens, accesul neingridit al organului de control al finan{atorului
respectiv din cadrul Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate
al primarului 9i/ sau a altor organe de control abilitate prin lege, a documentelor pe
baza cdrora se line eviden{a activitdfilor derulate in cadrul contractului 9i in legdturi
cu modul de utilizare a fondurilor alocate.

(12) se nu facd publice informalii gi rezultate ale serviciilor executate fird
consim{SmAntul scris al Autoritifii Finanlatoare 9i sd nu foloseascd in defavoarea
acesteia informa(iile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrdrilor gi cercetdritor
efectuate in cursul gi Tn scopul realizirii contractului;

(13) sa depuna si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finanfatoare pana
la data de 30decembrie a anuluiTn curs;

(14) nu se vor admite la justificare, fiind neeligibile;
. documente care con{in achizitii de materiale sau prestdride servicii. altele

decAt cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, 9i care nu sunt
prevdzute in buoetul de venituri si cheltuieli de la dosarul de solicitare.

facturi plStitg inainte de primirea aiutorului financiar emise sau inregistrate in
anii precedenli acorddrii sprijinului financiar, chiar dacd acestea au fost pldtite
dupd primirea ajutorului financiar;
obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an 9i
obiecte de inventar (ex., aparat de aer condifionat, mobilier, calculator, fax,
telefon, imprimantd, copiator, obiecte sanitare etc.).

V.RASPUNDEREA CONTRAcTUALA
Art.8(1)Pe(ile contractante rdspund pentru prejudiciile cauzate prin
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neTndeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul contract sau indeplinirea
necorespunzd toare a acestora beneficiarul suportind pagubele cauzate Autoritdfii
Finanfatoare, ca urmare a oricdror ac{iuni sau omisiuni legate de realizare,a
contractului gi care Ti sunt imputabile. De asemenea beneficiarul rdspunde inclusiv
pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea obfinerii aprobdrilor,
avizelor sau licenfelor necesare realizdrii contractului in concordan[d cu
reglementdrile ?n vigoare.

(2) Utilizarea aloca{ iilor bugetare de cdtre beneficiar in alte scopuri decdt
cele prezdzute Tn prezentul contract este interzisd gi atrage rezilierea acestuia fdri
interven{ia instanfei judecitoregti.

(3) Tn cazul Tn care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului
contract din vina sa, acesta este obligat ca Tn termen de 30 de zile de la data primirii
notificdrii sd restituie finan{atorului toate sumele primite. Prezentul contract constituie
titlu executoriu pentru satisfacerea creanlelor rezuttate Tn urma rezilierii.

(a) Tn ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazd
dobdnzi gi penalitdli de Tntdrziere, conform legisla{iei privind colectarea creanlelor
bugetare, care se fac venit la bugetul local.

(5)Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in
documentele justificative de platd 9i are obligalia pdstrdrii documentelor care au stat
la baza incheierii contractului pe o perioadd de minimum 5 ani de la data Tncetdrii
raportu ri lor contractua le.

(6) in cazul Tn care Beneficiarul nu respecti prevederile prezentului
contract nedepun6nd documentele justificative de tipul: ordine de platd, chitanfe,
bonuri fiscale, situalii de lucrdri, note de receplie, procese-verbale de receplie, care
sd justifice utilizarea sumei primite pe anul bugetar Tn curs, dupd caz, precum 9i dacd
acesta nu respectd termenele stabilite in prezentul contract, acesta pierde tranga
final5 9i nu va fi eligibil pentru obfinerea unei finantdri nerambursabile din fodurile
bugetuiui UAT CAPilruflnin anut uimdtor.

(7) Finanlatorul nu este responsabil pentru modul in care este folositd
finanfarea, rispunderea UAT CAeilrullA nefiind in nici un fel angajatii, in cazul
in care
Beneficiarul va fi [inut responsabil fald de terli pentru orice prejudicii cauzate in
derularea Proiectului gi in nici o altd situa{ie ce decurge dintr-o ac{iune sau inacfiune
ilicitd a Beneficiarului le^gatd de finanlarea acordatd prin prezentul contract.

(8) UAT CAPILNITA nu rispunde in cazul nerespectdrii legislafiei in
vigoare de cdtre Beneficiarul sau de cdtre angajafi, colaboratori sau consultanli ai
acestuia.

vt. FoRTA MAJORA
Art.9(1)Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare

necorespunzdtoare a obligafiilor ce-i revin partea care a fost impiedicatd de
intervenlia unui caz de fo(d majord.

(2)Este fo(a majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de
impiedicat gi independent de voinfa pd(ilor, care le opregte sd-gi execute obligafiile
ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Interventia fo(ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd ?n
termen de 10 zile calendaristice de la data apari{iei acesteia iar la disparilia forlei
majore, tot in termen de 10 zile trebuie fdcuti o notificare scrisd.

(4)Realizarea pa(ial5 a Proiectului ca urmare a unei situatii de forld major d



are drept rezultat plata pa( iald, Beneficiarul avAnd obligalia sd restituie sumele care
nu au fost cheltuite Tn perioada deruldrii Proiectului.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1)Finanfatorul poate rezilia contractul dacd Beneficiarul este in lichidare

voluntard, se aflS Tn faliment sau daci vinde ori cedeazd partea cea mai importantd a
activelor sale.

(2)Finanfatorul poate de asemenea rezilia contractul dacd Beneficiarul
nu demareazd realizarea contractului in termenul stabilit.

(3)Contractul de finanlare poate fi reziliat de plin drept, fdr d a fi necesard
intervenlia instanlei de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificdrii prin care pd(ii in culpi i s-a adus la cunogtinld cd nu gi-a Tndeplinit
obligaliile contractuale.

(4) Notificarea va putea fi comunicati in termen de 10 zile calendaristice de
la data constatdrii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a uneia sau mai
multor obligafii contractuale.

(s)in cazul rezilierii contractului ca urmare a nedndeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finanfdrii este obligat in termen de 15 zile sd returneze
ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele
bugetare ale acestuia, Tn vederea finanfdrii altor programe gi proiecte de interes
public.

vilt. DtsPoztTil FINALE
Art.10 (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institufia

finanlatoare 9i controlul financiar se realizeaz d in condif iile legii. Angajarea,
lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor efectuate de unitatea de cult in baza
prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan lele publice, achizi{ionarea
de materiale/ servicii/ lucrdri necesare proiectului in conformitate cu prevederile
legale privind regimul achizifiilor publice potrivit prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a
Guvernului nr.34t2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor e
concesrun
e de lucrdri publice gi a contractelor
Legea nr. 337 12006 cu modificirile gi
completdrile

aprobatd prin

(2)Curtea de Conturi exercitd controlul financiar asupra deruldriiactivitdlii nonprofit

finan{ate din fondurile publice.

Art.11. (1)Litigiile izvordte intre pdr !i in legdturi cu interpretarea sau derularea
prezentului contract se vor soluliona pe cale amiabild.

(2)in cazulin care solu{ionarea pe aceastd cale nu va fi posibild, litigiul
va fi supus spre solulionare instanlelor de judecatd competente.

Art.12. (1) Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va
putea face numai prin acte adi{ionale semnate de cele doud pd(i.

(2) Pe parcursul derulSrii Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin
solicitare scrisd justificatd, aprobatd de autoritatea finantatoare - durata de derulare,
structura bugetului Proiectului gi/sau alte elemente, cu condilia ca acestea s6 nu
schimbe scopul gi obiectivele Proiectului.

(3) Asemenea modificdri nu pot conduce la majorarea valorii contractului
prevdzute la ar1.2.

de
de concesiune servicii,

ulterioare.



Art.13(1)Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea
crean{elor rezultate in urma rezilierii.

(2) Clauzele prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor
Codului Civi l .

Prezentul contract s-a Tncheiat 3 exemplare originale dintre care 2 exemplare
pentru

finanlator gi un exemplar pentru beneficiar.

u.A.T.- COMUNA CApiLrurrn UNITATEA DE CULT

PREOT PAROH
ORDONATOR PRINCIPAL

DE CREDITE

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

VIZAT J U RI DI C-SECRETAR

PRE$EDTNTE DE $FDINTA,
LORINCZ MIHALY

- /  t (

f i -z
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besenyei-Mol nir And rea-Be6ta

*
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ANEXA NR. Il.8 la Regulament

ROMANIA
UAT.COMUNA CAPII.TITA

NR.

CONTRACT
privind acordarea finan{drii nerambursabile pentru acfiunile sau proiectele

culturale, educativ gtiinlifice, culturd scrisd
ini{iate de persoanele fizice autorizate/atestate

I. PARTILE CONTRACTULUI
Art.1 Pdrtile contractante sunt:

(1) U.A.T. - COMUNA CAPTLNIJA, cu sediut in COMUNA CApiLNtT,A nr.
523, judeful HARGHITA, codul fiscal _, cont virament

deschis
rt reprezentatde

al
BENEDEK LASZLO, iN
u.A.T.- CApit-NTn Iordonator principal de credite

continuare finantator.

cu domiciliul ?n B-dul. nr.
_, bl .

ap_, cNP
. deschis la

Trezoreria
calitate de
denumit in

9i
(2)

agentia
avdnd contul nr.

denumit
Tn continuare beneficiar.

Intre peti a intervenit urmdtorul contract, in baza dispozi(iilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitifi nonprofit de interes general, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,
ale Ordonanlei Guvernului RomAniei nr.5111998 privind imbundtd{irea sistemului de
finanfare a programelor gi proiectelor culturale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, ale Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise republicatd,
precum gi a HotdrArii Consiliului LOCAL nr. 512014 privind aprobarea bugetului
propriu al COMUNEI CAPILNIJA pe anul 2014 9i a Hotdr6rii Consiliului LOCAL nr.

privind aprobarea acordirii unor finan!5ri nerambursabile.

I I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. - (1) Obiectul contractului ?l constituie alocarea sumei de

lei de cdtre finan{atorul UAT - COMUNA CAP1LNIJA, din fondurile destinate
pentru activitSlile culturale, educativ gtiinfifice, culturi scrisi 9i tineret in vederea
realizdrii de beneficiar a activitdtilor pe care acesta le va realizain cadrul proiectului
cultural - educativ ,,. in conformitate cu cererea de finantare
aprobatd prin HotdrArea Consiliului LOCAL CAPILNIJA nr.

(2) COMUNA CAPILNITA va pune la dispozifia Beneficiarului fondurile
necesare deruldrii activitdtilor Proiectului......... ......, in termenele
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9i condiliile stabilite prin prezentul contract.
(3) Beneficiarul igi asumd responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest

scop, va conduce, va supraveghea g i va desfdgura toate activitifile cuprinse Tn
cadrul Proiectului, a cdror executare ii revin nemijlocit.

(4) La data semndrii prezentului contract, Beneficiarul declard dacd
Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiazd sau nu de finanldri
pentru realizarea sa, din alte surse dec6t fondurile bugetului COMUNEI CAPILNIT,A,
conform declaraliei de imparlialitate prezentati Tn anexd la documentafia depusd
pentru acordarea finanldrii nerambursabile.

III. INTRAREA iN VIGOARE
Art. 4 - Prezentul contract intr d Tn vigoare la data semndrii lui
de cdtre parti. Art. 5 - Derularea contractului
(1) Derularea Contractului va incepe 9i

Beneficiar de la semnarea lui de c dtre p5(i pdnd
perioadi Tn care se vor desfdgura activitd{ile descrise
cadrul Proiectului.

va fi finalizatd de c Stre
l a  . . . . . . . . . . . .
gi previzute a se realiza Tn

(2) Beneficiarul finanfdrii are obligalia sd finalizeze Proiectul, in anul
bugetar in care s-a acordat finanfarea.

(3) Finanlatorul va putea solicita, in condilii bine justificate, Tncetarea
contractului cu acordul pdrlilor printr-o notificare adresatd Beneficiarului. in aceste
condilii Beneficiarul este Tndreptdtit de a depune raportarea finald cu suma primitd
de la autoritatea finan(atoare, la care se adaugd contribulia proprie a beneficiarului.

Tv.DREPTURTLE 5r OBLTGATilLE
PARTILOR Art. 6. - Finanfatorul:

(1) se obligd sd pun d la dispozilia beneficiarului sumele reprezentind
finanfarea acliunii, programulu i sau proiectului ;

(2) are dreptul sd solicite beneficiarului rapoarte privind derularea acfiunii,
programului/proiectului Tn vederea asigurdrii 9i realizdrii monitorizdrii gi evaludrii
intermediare gi finale a Proiectului;

(3) are dreptul si modifice cuantumul sumelor alocate sau sd rezilieze
prezentul contract dacd beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori
eronate, precum gi in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a
obligafiilor contractuale asumate de cdtre beneficiar.

(4) eliberarea sumelor cdtre beneficiar se poate face gi in trange, pe bazd de
documente justificative. Finanfarea pentru o trangd aferentd unei etape urmdtoare a
acfiunii, programului sau proiectului se acordd numai dupd justificarea util izdrii trangei
anterioare.

(5) autoritatea finanlatoare T9i rezervd dreptul de a face verificdri atAt Tn
perioada deruldrii contractului de finanlare nerambursabil5, cdt 9i ulterior. Controlul
modului de derulare a contractelor gi utilizarea fondurilor nerambursabile se face de
cdtre Compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al COMUNEI
cnnilrur, a.

(6) urmdregte cofinanlarea proiectelor prin verificarea efectudrii cofinanldrii 9i
a documentelor justificative 9i, dupd caz, prin verificare la locul desfdgurdrii
Proiectului;

(7) organizeazd sistemul propriu de protec lie a informafiilor clasificate, in

conformitate cu ,,standardele naf ionale de protecfie a informa{iilor clasificate"
aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 585t2002 cu modificdrile 9i completdrile
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ulterioare gi dispozi{iile legale in vigoare in cazul in care proiectul monitorizat 9igestionat de Autoritatea Finantatoare con{ine informafii de natura celor prevdzute Tnconformitate cu Legea nr. 1g2ho02 cu modificdrile ulterioare.

Art. 7. - Beneficiarul este obtigat:
(1) se execute activitilile Proiectului aga cum sunt stipulate in art. 2 dinprezentul contract,

(2) se utilizeze sumele reprezentAnd finan{area acfiunii, programului sauproiectului in condifiile previzute Tn prezentul;
(3)se obligd sd contribuie cu minimum 10% din valoarea totald de finantare aproiectului;
(4) si nu utilizeze suma previzutd la art. 2 pentru activitdfi generatoare deprofit sau

pentru acoperirea directd sau indirectd a nici uneia dintre urmdtoarele categorii decheltuieli sau pli{i:
- cheltuieli salariale sau de naturd salariald;
- au ca obiect activitd{i generatoare de profit ;- pentru aclivitd{i din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind
protecf ia informatiilor clasificate, cu mod ificdri le gi coripletdrile u lterioare;- pentru activitdfi ce presupun dezvoltarea infrjstructurii, cu excep{ia cazului
Tn care aceasta reprezintd o componentd indispensabild acliunii/ proiectului;- costuri privind plata personalului implicat in elaborarea gi implementarea
acfiunii/proiectului ;
- taxe privind plata expe(ilor sau consultantilor
(5) se obligd sd reflecte corect gi la zi, in evidentele sale contabile, toate

operafiunile economico-financiare .ale icfiunii, programului / proiectului gi sd leprezinte finanlatorului ori de cAte ori Ti sunt solicitate, 
-pe 

durata deruldrii contractului;
(5) se obligd sd intocmeascd exact gi corect toate documentele justificative

privind utilizarea sumelor alocate;
(6) documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin

aplicarea gtampilei gi a semndturii beneficiarului ajutorului financiar;
(7) documentele justificative trebuie sa fie lizibile gi sd nu prezinte gtersdturi;

nu se admit documente trimise prin fax;
^ = _^ (B) in vederea decontirii sumei alocate de cdtre u.A.T. coMUNA
GAPILNITA, beneficiarul trebuie sd prezinte raportul final sau intermediar (pa(ial) de
activitate gi raportul financiar in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea
activitdfii, insolite de documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate
(facturi fiscald, chitan{i sau ordin de platd, noie de recepfie, materiale care au
promovat denumirea institu{iei finanfatoare precum gi alte documente, extras de cont
cu suma primitd de la institu{ia finantatoare);

(9) se obligd si achizi{ioneze materiale/servicii/lucrdri necesare realizdrii
acfiunii, programului/proiectului, prin procedura de achizi{ie prev dzutdde Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 3412OOO pentru atribuirea contractetor de achizilie
publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

. (10) se obligd sd specifice, pe durata acliunii, programutui/proiectului, pe afige,
cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, c d(ilor gi altor bunuri
similare, faptul ga acestea au fost realizate prin finan{are de la bugetul propriu al
coMUNEl CAnilruryn;

(11) se obligd sd permitd pe toatd durata contractului, precum gi pe o perioadd
J



de 5 ani de la incetarea acestuia, in decurs de 3 zile lucrdtoare de la primirea unei
notificiri in acest sens, accesul neTngrddit al organului de control al finanfatorului
respectiv din cadrul Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate
al comunei Capilnila 9il sau a altor organe de control abilitate prin lege, a
documentelor pe baza cdrora se {ine evidenla activitdfilor derulate in cadrul
contractului 9i in legiturd cu modul de utilizare a fondurilor alocate.

(12) se nu facd publice informafii gi rezultate ale serviciilor executate fdrd
consimldmAntul scris al Autoritdlii Finanfatoare gi sd nu foloseasci Tn defavoarea
acesteia informafiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrdrilor gi cercetdrilor
efectuate in cursul gi in scopul realizirii contractului;

(13) sa depuna si sa inregistreze raportul final la Autoritatea Finanlatoare pana
la data de 30decembrie a anuluiin curs;

(14) nu se vor admite la justificare, fi ind neeligibile;
. documente care conlin achizi{ii de materiale sau prestdri de servicii, altele

decAt cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, 9i care nu sunt
prevdzute Tn buqetul de venituri si cheltuieli de la dosarul de solicitare.

. facturi pldtite Tnainte de primirea ajutorului financiar emise sau inregistrate in
anii precedenli acorddrii sprijinului financiar, chiar dacd acestea au fost plStite
dupd primirea ajutorului financiar;

. obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an gi
obiecte de inventar (ex., aparat de aer condifionat, mobilier, calculator, fax,
telefon, imprimantd, copiator, obiecte sanitare etc.).

V.RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.8(1)Pd(ile contractante rdspund pentru prejudiciile cauzate prin

neindeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul contract sau Tndeplinirea
necorespunzd toare a acestora beneficiarul suportind pagubele cauzate Autoritd{ii
Finanfatoare, ca urmare a oricdror acfiuni sau omisiuni legate de realizarea
contractului gi care ii sunt imputabile. De asemenea beneficiarul rdspunde inclusiv
pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea ob{inerii aprobdrilor,
avizelor sau licenlelor necesare realizdrii contractului in concordanfd cu
reglementdrile in vigoare.

(2)Utilizarea alocafiilor bugetare de cdtre beneficiar in alte scopuri decdt
cele prezdzute Tn prezentul contract este interzisd gi atrage reztlierea acestuia fdri
i nterven{ia i nsta nlei j udecdtoregti.

(3) ln cazul in care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului
contract din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii
notificdrii sd restituie finan[atorului toate sumele primite. Prezentul contract constituie
titlu executoriu pentru satisfacerea creanlelor rezultate Tn urma rezilierii.

(a) Tn ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazd
dobAnzi gi penalitdfi de intArziere, conform legislaliei privind colectarea creanlelor
bugetare, care se fac venit la bugetul local.

(S)Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in
documentele justificative de platd 9i are obligalia pdstririi documentelor care au stat
labaza incheierii contractului pe o perioadd de minimum 5 ani de la data incetdrii
raportu rilor contractuale.

(6) in cazul Tn care Beneficiarul nu respectd prevederile prezentului
contract nedepunAnd documentele justificative de tipul ordine de platd, chitanle,
bonuri fiscale, situalii de lucrdri, note de recepfie, procese-verbale de recepfie, care
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sd justifice utilizarea sumei primite pe anul bugetar in curs, dupd caz, precum 9i dacd
acesta nu respectd termenele stabilite in prezentul contract, acesta pierde tranga
flnali 9i nu va fi eligibil pgntru oblinerea unei finanldri nerambursabile din fodurile
bugetului UAT COMUNA CApiLruf, n in anul urmitor.

(7) Finanlatorul nu este responsabil pentru modul in care este folositd
finanlarea, rispunderea UAT CAeil-ftryA nefiind ?n nici un fel angajati, Tn cazul
Tn care Beneficiarul va fi linut responsabil fafd de te(i pentru orice prejudicii cauzate
in derularea Proiectului 9i in nici o altd situalie ce decurge dintr-o ac{iune sau
inacfiune ilicitd a Beneficiarului legatd de finanfarea acordatd prin prezentul contract.

(8) UAT CAPILNITA nu rispunde Tn cazul nerespectdrii legisla{iei in
vigoare de cdtre Beneficiarul sau de cdtre angajafi, colaboratori sau consultanfi ai
acestuia.

vt. FoRTA MAJORA
Art.9(1)Este exoneratd de rispundere pentru neexecutare sau executare

necorespunzdtoare a obligaliilor ce-i revin partea care a fost impiedicatd de
intervenfia unui caz de fo(5 majord.

(2)Este fo(a majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de
Tmpiedicat gi independent de voin{a pd(ilor, care le opregte si-gi execute obligafiile
ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Interventia fo(ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd Tn
termen de 10 zile calendaristice de la data apariliei acesteia iar la disparifia fo(ei
majore, tot in termen de 10 zile trebuie fdcutd o notificare scrisd.

(4)Realizarea parliald a Proiectului ca urmare a unei situalii de forld major d
are drept rezultat plata pa( iald, Beneficiarul avAnd obligafia sd restituie sumele care
nu au fost cheltuite in perioada deruldrii Proiectului.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1)Finanfatorul poate rezilia contractul dacd Beneficiarul este in lichidare

voluntard, se afld Tn faliment sau dacd vinde ori cedeazd partea cea mai importantd a
activelor sale.

(2)Finanfatorul poate de asemenea rezilia contractul dacd Beneficiarul
nu demareazd realizarea contractului in termenul stabilit.

(3)Contractul de finan{are poate fi reziliat de plin drept, fdr d a fi necesard
interven{ia instanlei de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificdrii prin care pirlii in culpd i s-a adus la cunogtinfa cd nu gi-a indeplinit
obligaf iile contractuale.

(4) Notificarea va putea fi comunicati Tn termen de 10 zile calendaristice de
la data constatirii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a uneia sau mai
multor obligaf ii contractuale.

(s)ln cazul rezilierii contractului ca urmare a neAndeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finanldrii este obligat in termen de 15 zile si returneze
ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele
bugetare ale acestuia, in vederea finanfdrii altor programe gi proiecte de interes
public.

vlll. DlsPozrTil FTNALE
Art.10 (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institufia

finanfatoare gi controlul financiar se realizeaz d Tn condif iile legii. Angajarea,
lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor efectuate de unitatea de cult in baza
prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan lele publice, achizilionarea
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de materiale/ servicii/ lucrdri necesare proiectului Tn conformitate cu prevederile
legale privind regimul achizi{iilor publice potrivit prevederilor Ordonanlei de urgen(d a
Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor e
concesiun
e de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune servicii, aprobati prin
Legea nr. 337 12006 cu modificdrile gi
completirile ulterioare.

(2)Curtea de Conturi exerciti controlul financiar asupra derulirii activitd{ii nonprofit

finanlate din fondurile publice.

Art.11. (1)Litigiile izvordte intre pAr fl in legdturd cu interpretarea sau
derularea prezentului contract se vor solufiona pe cale amiabild.

(2)in cazul in care solu{ionarea pe aceastd cale nu va fi posibild, litigiul
va fi supus spre solulionare instanlelor de judecatd competente.

Art.12. (1) Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va
putea face numai prin acte adifionale semnate de cele doud pd(i.

(2) Pe parcursul derulSrii Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin
solicitare scrisd justificatd, aprobatd de autoritatea finantatoare - durata de derulare,
structura bugetului Proiectului gi/sau alte elemente, cu condi{ia ca acestea sd nu
schimbe scopul gi obiectivele Proiectului.

(3) Asemenea modificdri nu pot conduce la majorarea valorii contractului
prevdzute la ar1.2.

Art.13(1)Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea
creantelor rezultate Tn urma rezilierii.

(2) Clauzde prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor
Codului Civi l .

Prezentul contract s-a incheiat 3 exemplare originale dintre care 2 exemplare
pentru finanlator 9i un exemplar pentru beneficiar.

de

U.A.T.. COMUNA CAPILNITA

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE

VIZAT CONTROL FI NANCIAR
PREVENTIV

VIZAT JURIDIC . SECRETAR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA/ATESTATA

PRE$EDTNTE DE $FDTNTA,
LORTNCZ/MtHALY

_// 4

f fuq
,/

Bese Andrea-Be6ta



ANEXA NR. ll.9 La Regulament

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintd conflict de interese orice situalie care il impiedica pe
beneficiar Tn orice moment sa aclioneze in conformitate cu obiectivele autoritdtii
finanfatoare, precum gi situa{ia Tn care executarea obiectivi gi impartiala a funcfiilor
oricdrei persoane implicate Tn implementarea proiectului poate fi compromisa din
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta
persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de
reprezentare a organiza{iei solicitante in ceea ce privegte implementarea proiectului,
ma oblig sa iau toate mdsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de
interese, asa cum este acesta definit mai sus, gi, de asemenea, ma oblig sa informez
autoritatea finanfatoare despre orice situatie ce genereazd sau ar putea genera un
asemenea conflict.

Numele gi prenumele:

Funcfia:

Semnatura gi gtampila:

PRE$ED|NTE DE $ED|NTA,
LORINCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Besenyei-Mol nA r An d rea-Be6ta



ANEXA NR. 11.10 La Regulament

RAPORT DE ACTIVITATE

1. Datele de identificare ale unitifi i de culUONG-ului/clubului sportiv:

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Suma primiti:



2. Scurti descriere a lucririlor efectuate (maxim 20 de r6nduri) Detaliere concreti a
lucrdrilor/actiunilor efectuate pe banii primili de la Consiliul LOCAL CAPILNITA
(inclusiv achizi(ionarea de materiale de construclii, modul de desfigurare a actiunilor si
calendarul actiunilor: data, locatia, grupul tinta implicat, rezultate obtinute ):

Declar pe propria rispundere cd facturile, chitanf ele, ordinele de plat 5, prezentate
spre justificare in dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institulii ale statului pentru
justificarea unor sume primite.

CunoscAnd pedeapsa prevdzuti de art. 326 din Codul penal pentru infracfiunea de fals
Tn declarafii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completd gi corectd.

Data depunerii raportului: /

Semndtura 9i gtamPila



RAPORT FINANCIAR

Unitatea :

Localitatea:

Reprezentantul legal (n ume-prenume) :

Domici l iul :

NR.
CRT.

DOCU M E NTE JUSTI F ICATIVE VALOARE
(LEI)

1

2

3

4

5

6

CENTRALIZATORUL SITUATIILOR DE PLATA LA OBIECTIVUL FINANTAT

Data depunerii raportului: /.

Semnitura gi gtampila



RAPORT FINANCIAR PRIVIND COFINANTAREA DE 10%

Unitatea :

Localitatea:

Reprezentantul legal (n ume-prenu me) :

Domici l iul :

CENTRALIZATORUL SITUATIILOR DE PLATA LA OBIECTIVUL FINANTAT
(CoF|NANTAREA DE 1O%l

Data depuneriiraportului: I

Semnitura gi gtampila

PRE$EDTNTE DE -$ED|NTA,
LORINCZ MIHALY

CONTRASEMNEAZA Z +
SEGRETAR, 7-*,
Besenyei-Molnir Andrea-Be6ta /

DOCUMENTE JUSTIFICATME
lAqluRA, oRDtN DE PLATA


