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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
COI{SILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea qi acordarea unor
forme de sprijin financiar de la bugetul local al oragului Solca, pentru

unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania

Consiiiul Local al oraqului Solca, judegul Suceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd de citre d-nul valeru! Jdranu-

Hofnir, primarul oragului Solca, inregistrati sub nr.l 196 dtnz6-a2.za]l6;
-Raporhrl de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse

umane? impozite qi taxe locale din cadrul primdriei oragului Solca,
inregistrat sub nr.ll97 din 26.A2.2A6;

-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-social5, buget, finante, administrarea domeniului public qi privat
al oragului, agriculturi gospodlrie comunald, protecfia mediului gi turism din
cadrul Consiliului Local al oragului Solca;

tn conformitate cu prevederile Legii tr.273/2006 privind finan{ele
publice locale, cu modificErile qi completErile ulterioare, ale Ordonanlei
Guvernului w.8212001 privind stabilrea unor forrne de sprijin financiar
penfu unitdfle de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din
Rom6nia, republicatd, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, qi ale
Hotrr6rii Guvernului nr. HTaDaaZ privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordoaanlei Guvernului
nr.82/20AI privind stabilirea unor forme de sprijin financiar penrru unit5tile
de cult aparlinfind cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicati,
cu modificirile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.{Z) lit.d), alin.(6) lit.c) qi art.45 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.2l5/2a[ privind adminiskafia publicr local[, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare ;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd Regulamentul pentru stabilirea gi acordarea unor
forme de sprijin financiar de Ia bugetul local al oragului Solca, pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania, conform anexei al5turate, care face parte integrantd din prezenta
hotirSre.
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Art.?,. Prirnarul oraqului Solca prin Biroul buget-contabilitate, resurse

urnane, impozite gi taxe locale al Primiriei oraqului Solca, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotirtri.

PRE$EDINTE DE $EI}INT
cavian Vasile Za'bre coNTRASEMNEAZA,

Marian Lungu

Solca,31 martie 2016
Nr.20
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ANEXA LA II.C.L. SOLCA NR.20I31.03.2016

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
0RASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

Regulament pentru stabilirea qi acordarea unor forme de
sprijin financiar de la bugetul local al oraqului solca,
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase

recunoscute din Romania

Capitolul l-Dispozitii generate

Scop si definitii:

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general si
a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local al oraqului Solca pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania.
Reglementarile legale in vigoare pe baza caruia a fost elaborat acest
regulament sunt:

-o.G. nr. 82/200I privind stabilirea unor farme de sprijin
financiar pentru unita{ile de cult, apartindnd cultelor religioase
recunoscute din Romdnia, republicatd, cu modrficdrile qi completdrile
ulterioare;

-H-G. nr- I170/2002 privind aprobarea Narmelor metorlologice
pentru aplicarea prevederilar o.G. rur. 82/200], cu modificdrite qi
c ampletdri le ulteri oare, repub li catd ;
-Legea administratiei publice locrsle nr.2r5/20a1, republicatd, c?.t
modrficdrile Si campletdrile ulterioare ;

2. In intelesul prezentului regulament termenii si expresiile de
mai jos au urmatoateasemnificatie:

a) cultele reclmascute-persoane juridice de utilitate publica care
se organizeaza qi functioneaza in baza prevederilor constitutionale si
ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al
cultelor;



b) unitcte de cult-se infiinteaza si se organtzeaza de catre culte, in
mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente si coduri
canonice, conform art. 14 din Legea nr. 48912006;

c) lacas de cult-tmobil in care se aficiaza servicii religioase sau
care deserveste acesfui scop respectiv: biserica, templu, casa de
rugaciune, moschee, geamie, sinagoga, casa de adunare, capela,
ansamblu monahal, clopotnita, arhondaric, trapez,parafrlis, chilie si alte
asimilate acestora,

d)sprijin financicr-sume alocate de la bugetul oraqului Solca, in
conditiile legii ;

e)solicitant-utrtatea de cult care depune un proiect pentru a
obline un sprijin financiar;

f)beneficiar-unrtatea de cult cf,reia i s-a aprobat spnjinul
financiar;

DOMENTUL DE APLICARE:

3.Prevederile prezentului regulament se aplica pentru alocarea
unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oragului Solca.

4.Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea
fondurilor proprii ale unitatilor de cult destinate:

a)intretinerii si functionarii unitatilor de cult cu venituri mici se

poate acorda pentru urmltoarele lucrSri gi servicii: reabilitare, amenajare,
dotare, intrefinere, procurarea de materiale, prestiri de servicii cu caracter
fi.rnc1ional, procurarea gi intretrinerea obiectelor de inventar;

b)construirii(constructie noua), in conditiile aprobarii
documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare,
precum si repararii lacagurilor de cult (reparatii curente si capitale);

c)conservarii qi intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand
cultelor religioase,

d)desftqurarea unor activitifi de asisten{5 socialS qi medicalfl ale
unitSlilor de cult;

e)amenaj arii si intretinerii muzeelor cultural-religioase;
f)construirii, amenajarii qi repararii cladirilor avand destinatia de

asezaminte de asistenta sociala Ei medicala ale unitatilor de cult;
g)construirii qi repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau

ale centrelor de cult;
h)construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant aflate in

admini str ar eal proprietatea culte lor recunoscute.

PREVEDERI BUGETARE:



5.Programele qi proiectele de interes public vor fl selectionate
pentru finantare in limita prevederilor bugetare anuale aprobate de
Consiliul local al oraqului Solca, stabilit potrivit prevederilor legale
referitoare la elaborareq aprobare4 executarea si raportarea bugetului
1ocal.

Capitolul Il-Procedura de acordare a sprijinutui financiar de
la bugetul local al oraqului Solca

6.Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru
unitdlile de cult recunoscute din Romdnia va cuprinde urmitoarele
etape:

a) inregis tr ar ea documentaliei de solicit are a sprij inului financiar;
b) prezentarea proiectului de finanfare spre aprobare consiliului

local;
c) dup6 aprobarea proiectului de finanlare a sprijinului financiar

se tncheie contractul de finanlare ?ntre oraEul Solca gi unitatea de cult
care aintocmit proiectul ;

d) plata fondurilor aprobate
7. Documentalia va fi intocmit[ in limba romflnfl.
8. Suma solicitati va fi exprimati exclusiv in lei.
9. Spr4inul financiar alocat de la bugetul local al oraqului Solca

se acordd pebaza urmdtoarelor documente justiflcative:
a) cerere-tip-anexa i {formular de solicitare de sprijin financiar

de Ia Consiliul local al oraqului Solca, pentru unitatile de cult
apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania);

b) devizul de lucrari la preturi actuahzate qi potrivit
reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoare adaugata, pentru
lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs gi vizat de cdtre
dirigintele de gantier;

c) copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii
capitale si constructii, eliberata potrivit Legii nr. 5011991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructie, republicata, cu
modificirile qi completarile ulterioare;

d) in cazul monumentelor istorice pi a bunurilor din
patrimoniul cultural na{ional, se ya prezenta qi o copie a avizului
eliberat de institu{iile specializate in domeniul patrimoniului
cultural na{ional, potrivit legislafiei ?n vigoare privind restaurarea qi
consevarea monumentelor istorice qi a bunurilor din patrimoniul
ctrltural nalional;



e) in cazul lucrf,rilor de pictur[ a lScaqurilor de cult apa(in6nd
Bisericii Ortodoxe Romflne, se prezint6 qi copia avizului eliberat de
cltre Comisia pentru pictura bisericeascl ;

f) in cazul solicitlrilor privind asisten{a social5, se ya depune
proiectul ac(iunii respective, inclusiv devizul aferent ;

g) pentru celelalte necesitdli ale unitdlilor de cult, cererea de

sprijin financiar va fi inso{it5 de documente specifice tipului de
activitate in care se ?ncadreaz* solicitarea ;

h) avizul cultului sau a unitfl{ii centrale de cult, pentru
oblinerea sprijinului financiar ,

i) copie a certificatului de inregistrare fiscala,
j) adeverin{I certificatl de bancl sau copia unui extras

bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al
unitalii de cult solicitante ;

k) documente care s[ ateste dreptul de a desf5gura activit5{i
sociale sau medicale, dup[ caz;

1) declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi
sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor
mentionate in documentatia atasata cererii, conform formularului tip -
amexa 2;

m) acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se
desfasoara activitati sociale, medicale si de invatamant teologic pentru
care se solicita sprijin financiar;

n) fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune
executarea de lucrari pentru care se solicita sprijin financiar ;

Responsabilitatea pentru indeplinirea cu profesionalism a

verificlrii dosarului revine func{ionarului public desemnat din
cadrul Biroului buget-contabilitate, resurse umaneo impozite gi taxe
locale din cadrul Primlriei oragului Solea, verificarea fiind atestatl
prin semnlturl qi numele in clar"

10) Documentatiile incomplete vor putea fi completate in
maximum 30 de zile de la datz depunerii cererii, in caz contrar acestea
nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

11) Pentru lucr5.rile propuse in devizul ce insofegte documentalia
necompletatf, in termenul prevdzut la pct.10, unitatea de cultlunitatea
central6 de cult va putea depune o noul cerere de alocare a unui spnlin
financiar numai in anul calendaristic urm6tor.

Capitolul Ill-Condi{ii de elegibilitate



12) Vor fi supuse evalu5rii numai solicitirile care intrunesc
urm6toarele criterii :

a) proiectele sunt de interes public localinalional ;

b) este doveditd capacitatea organizatoric[ qi funcfionald a
solicitantului sprij inului fl nanc iar ;

13) Nu sunt propuse spre aprobarea Consiliului Local proiectele
aflate in una din urmf,toarele situafii:

a) documentafia prezentatS este incompleti;
b) solicitanlii nu au decontat, din motive imputabile 1or, sumele

alocate de la bugetul local al oraqului Solca in anul anterior depunerii
cererii de sprijin financiar ;

Capitolul fY-Acordarea sprijinului financiar

14. Acordarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult,
apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, se face in limita
sumelor prevazute anual in bugetul local cu aceasta destinatie, prin
hotarare a Consiliului local, cu incheierea unui Contract de sprijin
financiar intre oragul Solca si unitatea de cult beneficiara.

15. Plata sumelor alocate ca sprijin financiar se va face prin vir[ri
integrale sau eqalonate, in funcfie de execufia bugetarf,.Contractul de
finantare nerambursabila se incheie in termen de 30 de zile de la data
adoptarii hotararii prin care a fost alocat sprijinul financiar de cafie
Consiliul local al oraqului Solca.

Capitolul Y- Verificarea actelor justificative ale sprijinului
financiar depuse de unita{ile de eult apartinand eultelor religioase
recunoscute din Romania

16. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de
cult recunoscute din Rornania se supune controlului compartimentului
de specialitate din Primaria oraqului Solca, respectiv Biroul buget-
contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale , potrivit legii.
Curtea de Conturi exercita conkolul financiar asupra utilizarii
fondurilor publice de catre unitatile de cult, apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania.

17. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre
beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage dupa sine sistarea
finantarii si recupe rar ea sumelor util izate necorespunzator.



1g- La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinulfinanciar acordat.de ra bugetul rocal *i Jruqrrui solca, se vor avea invedere urmatoarele:
a) toate documentele iustifi.utLu:,prezentate in copii xerox, vorfi certificate prin aplicarea stampilei cu menfiunea ,,conform cuoriginalul" si a semnaturii beneficiaiului a3uto.utui financiar;b) nu se vor admite la justificare dirul*rr. care contin achizitiide materiare sau servicii, attele decar:;;;;""rru care a fost acordat

:fiil3iLfffi:fft,?ffisunt cuprinse i, de"i,..,r inaintar pentru

c) dotumentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezintestersaturi; nu se admit documente trimise pi*'fur;
d) facturile fiscare vor fi insotite de dispozitii de prata,ordine de

:'Jr", 
chitante, bonuri de casa, extrase privind virament. uun.ur*, dupa

e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda rn modobligatoriu urmatoarere: scopul platii, d;;;;""ea penku care se faceplata, numarur si data eliberarii. crritantei. ,u.. atesta plati vor fiutilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facfuri fiscare,0 chitantele de mana prin care ,* ui*rru anumite plati _pentrupictura si procurari de materiate de la fi;;;i-trebuie sa cuprinda inmod obrigatoriu numele si prenumele'vanzatorului, in crar, precum siseria si numarul actului de identitate aflclstuia. chitanfele vor fi
ffilTlJ:*1.o.u* 

primarul rocaritafii p" r*-"areia se afls rrit*t.u o.
g) actere justificative vor cuprinde in Tod obligatoriu copiaextrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sauchitanta de inregistrare in evidenta .oniun,u a unitatii de cultbeneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) ) pentru_rucrarile de pictura bisericeasca se vor trimite o copiea documentului de prata si o copie a ordin*r* o* plata prin care s-auvirat impozitul pe venit, contributiile indiviJr.r- de asigurari sociale,asigurari sociale de sanatate si asigurari ae soma;, conform legii, incazul in care lucrarile de picttira il 

"e"xecutate 
ca activitatedependenta, de un pictor angajat de unitat** J* cult, prin contract deprestari de servicii incheiatln"baza cooriri Jvil pentru lucrarile depictura de restaurare bisericeasca executate de catre o persoan a ftzicaautorizata se vor himite documentele justificative prevazute ra lit. d);i) documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziuladata de 31 decembiie a fiecarui an. rr-.*rr primirii sprijinuluifinanciar in cursul kimestrului iv, justificar*u ,* va face in cel mult



180 de zile de la primirea acestuia. Documentele justificative vor fi
obligatoriu ?nsolite de procesul-verbal de receplie a lucririlor pentru
care s-a aprobat sprijinul financiar. La receplia lucrdrilor gi la
intocmirea procesului-verbal, pe, care ?l va gi semna, va participa qi un
reprezentant din cadrul Biroului de urbanism qi cadastru al primariei
oragului Solca.

j) facturile aferente executdrii lucrf,rilor de construclie, reparalie,
pictur6 vor fi insotite, dupr caz, de sifuafii de lucriri, contracte, acte
adifionale, anexe cantract/contracte, note privind stadiul lucririlor,
vrzate de diriginlii de specialitate ;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre
categoriile lucrdrilor prevdzute _la cap.I, pct.4 din regulament,
solicitantul va depune alIturi de documentele'justificativ., IJ."ru d.
inaintare a documentelor justificative (anexa 3), raportul de justificare autlladrii sprijinului primit (anexa 4) li ceniialiiatorul documentelorjustificative (anexa 5) ;

19) nu se admit la justificare facturi ptatite inainte de primirea
sprijinului financiar sau emise in anii p..r.d*nti acordarii spiqinului
financiar, chiar dacaacestea au fost platite dupa primirea u..rtiiu.

20) unitifile de cult care nu justifica sprijinul financiar conform
termenului precizat la 

-cap.v, 
pct.19, lit.i), iurt obligate sd restituie

sumele rimase nejustificate ?n maximum 30 de zilete la expirarea
termenului de justificare, sau daci ?l justific6 prin chettuieli neeligibile,
sunt obligate sI restituie suma, in maximum 1 5 zilede la data solicitarii
finan{atorului. in aaz contrar se vor aplica majorari deintdrziereconform Legii nr.2a7/2015 privind codul de procedur[
fiscal6, art.183 alin.(2), in procent de 1Yo calculate pentru fiecare lund,
incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de i.rcrnp-qipa"a ru
stingerea sumei datorate.

Verificarea documentelor justificative, ?ncadrarea acestora in
bugetul proiectului, in perioada de desrziqurare a proiectului, precum qiin categoriile de cheltuieli etigibile sau neeligibile se realizeaz6 in
condiliile legii de cdtre funcfionarul public din cadrul Biroului buget_
contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale, care s_a ocupat de
aceast[ verificare, atestati prin semnf,turf,. I)osarul complet .onlinand
documentele justificative ale proi_ectului frebuie pdstrat timp de 5 ani in
arhiva autoritilii locale qi a beneficiarului, p.nt* un eventual audit din
partea Curfii de Conturi.

Capitolul Vl-Dispozi{ii finale



21) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura

cu procedura de selectie se va transmite de catre solicianti sub forma

de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat la
registratura Primariei oraqului Solca.

22\Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in

vigoare.
23) Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricaror forme de

sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase

recunoscute din Romania, acordate incepand cu anul z}rc.
24) Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul

regulament:
Anexa I Cerere-tip pentru acordarea sprryinului financiar

conform Ordonan{ei Guvernului nr.82/200}, cu modficdrile ql

completdrile ulteriaare, gi ale Hotdrsrii Guvernului nr.]470/2002, cu

madficdrile Si completdrile ulterioare
Anexa 2 -Declaratie pe proprie raspundere a repre:entantului

unitatii de cult.
Anexa 3 Adresd de inairutare a documentelor.fustificative pentru

s p r ij i nul .finan c i cr oc a rdat
Anexa 4 -Raport de -iwstificare perutru sumele primite ca spriiin

.financiar de la bugetul localal orasului Solc{t
Anexa 5 Centralizator cu documentele justificative a spryinului

financiar acardat
Anexa 6 -C o ntra c t priv ind a c ovdare a s prii inului ./inanc i csr

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR,
Octavian 

Jasite 
Zabre

il'
-"1"r;
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ANEXA 1

UNITATEA I}E CULT

Nr. lData

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonan{ei

Guvernului nr.82 lztill,cu modificEritre pi completlrile ulterioare, 9i
ale Hotfirflrii Guvernului nr.1470n$02, cu modificlrile 9i

completl rile ulterioa re

Unitatea de cult solicitanti .

CultulEp arhia....
Adresa completa a unitatii de cult solicitante:

Adresa complet[ a obiectivului(in cazul ?n care difer[ de adresa unitdlii
de cult).

Poz. qi pag. din statul de funcfii 9i personal.

F{ramul(dac6 este cazul)... ...
Numele qi prenumele reprezentantului.. ^ ..

Funcfia. .. ... Nr. telefon.
Email.
Num6r de cod in cazul monumentelor istorice

Cod IBAN
deschis 1a... . .... Codul fiscal.
Obiectul cererii.

Motivarea cererii.

Num[rul qi data autariza\tei de construtre
Data expirlrii.
Num[rul gi data avizului Ministerului Culturii qi Patrimoniului National

Num6ru1 gi data avizului Comisiei de picturf, bisericeascd.

l)ata inceperi i lucr6ri lor
Valoarea devizului lucrftrilor r[mase de executat...
Stadiul lucrlrilor
in ce ani amai primit sprijin financiar de la Prim[ria Solca.



in ce valoare.
Dacd au fost justificate in totalitate sumele primite .

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care
rlspund conform prevederilor legale pi mI oblig sI justific sumele
primite, conform normelor legale.

SEMNATURA
gi gtampila solicitantului,

Data

ANEXE:
Declaratie pe propria raspundere
Avizul unitatii de cult centrale
Autorizatia de constructie (daca este cazul)
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (daca este cazul)
Devizul lucririlor rlmase de executat
Autorizatia Comisiei de pictur[ bisericeasci (daca este cazul)
Copie atestat pentru activitati sociale (daca este cazul)
Adeverinta IBAN
Copie CIF
Extrasul de C.F, ale imobilelor in care se desfasoara activitatile
sociale, medicale sau de invatamant teologic
Fotografii cu stadiul actual al lucrarilor"

PRE$EDINTE Dtr $EDINTA,
Octavian Vasile Zabre

SECRETAR,
Marian Lun$u

U I,
It/



ANEXA 2

DECLARATIE,
Subsemn atul,. ......,domiciliatlocalitatea...
.."."..,str. ........nr....., bl....., ap......., judetul.... "...., cod

postal. ......., posesor al actului de identitate.....seria........nr.............,
cod numeric personal..... , in calitate de reprezentant
legal al unitatii de cult. .cu hramul....... ...,cunoscand
prevederile O.G. nr. 82120A1 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 12512002, HG. nr. 1170D0A2 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2A01
giprevederile din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe

proprie raspundere, urmatoarele :

-datele, informatiile si documentele prezentate in dosarul de
solicitare a sprijinului financiar sau in dosarul de justificare a sumelor
primite, corespund real itatii ;

-unitatea de cult nu are datorii si obligatii neachitate la scadenta
catre persoane juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite;

-unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante catre
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor
sociale de sanatate, bugetele locale sau fonduri speciale;

-ma angaj ez ca sprijinul financiar care va fi alocat unitatii de cult
..sa-l utllizez in scopul pentru care a fost

solicitat si sa-1 justific integral, in conditiile legii;
-documentele depuse in scopul justificarii sumelor alocate unitatii

de cult nu au mai facut obiectul justificarii catre alte institutii publice;
-certificatul de inregistrare fiscala si contul bancar apartin unitatii

de cult oare a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unitatii de cult solicitante,
Semnatura, Yiz*t,
Stampila Consilier economic eparhiaUcentru de cult

Data

PRESEDTIYTE DE $EDINTA,
Octavian Vasile Zabre

SECRETAR,
.\Iarian Lunqu 

./u( il\vlr
\

w



ANEXA 3UNITATEA I}E CULT

Nr. /Data

PRIMiR'O ffiTi,LUI SOLCA
Birour buget-finan{e, resurse umane, impozite gi taxe rocare

vd trimitem al5turat documentele justificative pentru suma primiti casprijin financiar, in valoare de..... ......1*i, primitl ?n datade.... ...(ziua,luna, anul).
Mengionez cd justific suma de"... Iei, conformcentralizatoruIui gi documenteror justificative anexate.

Semndtura gi qtampila
beneficiarului,

PRESEDINTE DE $EDINT,{,
Octerrian Vesile Zabre

SECRETAR,

"'-f,d s

&



\

ANE,XA 4

RAPORT DE JUSTIFICARE
PET{TRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

de Ia bugetul local al orapului Solca

I. DATE GENERALE
Datele de identificare ale unitatii de cult:

Numele reprezentantului

Date personale (C].{P)

Telefon

II. JUSTMICAREA SUMELOR PRIMME
Suma primita in anul in curs

1 Suma primita

2 Valoarea devizului din dosarul de cerere

.)
J Scopul pentru care a fost solicitat[ suma

Unitatea centralS de cult

F{ramul

Denumlrefunitatii de cult

Pozilia gi pagina din statul de
funclii gi personal
Localitatea

Adresa unitifii de cult

Judetul

Cod fiscal

Datele de identificare ale reprezentantului:



2.Scurta descriere a lucrarilor efectuate

Detaliere concreta a lucrarilor efectuate pe banii primiti de la bugetul
local al oraqului Solca (inclusiv achizitionareade rnateriale de
constructii):

3.Finantari primite de la bugetul local aI oraqurui solca
pentru unitatea de cult, in perioada.......(uttimii trei ani
anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar).

4.f inanflri primite pentru unitatea de cult de Ia alte
autoritii{i publice, altele decflt primlria oraqului
Solca(inclusiv fonduri europene), in perioada ZOl4-
2t16.

Nr.
crt.

Anul Suma (lei)

I
,,

3

Nr.
crt.

Anul Institu.tia Suma (lei)

1

)
3



Declar pe propria raspundere ca facturile si chitantele
prezentate spre justificare in dosarul prezentat nu au fost folosite la
alte institute ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscand pedeapsa prevazuta de Codul penal pentru
infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta
declaratie, care este completa si corecta.

AVIZAT,
UNITATEA CENTRALA DE CULT

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Octavian V*sile Z*bre

SEMNATIJRA,
L.S.

SECRETAR,
Marian LuTSu

UI
\t/

*i&.$1
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AI{EXA 6

ROMANIA
JUDETIJL SUCEAYA
ORA$UL SOLCA
PRIMARIA

COI{TRACT PRIYIND ACORDAREA SPRIJINULUI FII\AFICIAR
NR.. ....DIN...

PROTOCOL de FINANTARE
nr.......din data de.................

Cap. I .PARTILE COI\TRACTANTE

Oragul Solca, cu sediul in Solca, str. Tomqa Vod[, nr.8A, jude]ul
Suceava, cod fiscal 4441000, tel. 08}fi77215, fax. 08AA77253, cont bancar
nr... . .. ... deschis la TrezorerTa municipiului Ridiufi, reprezentat
legal de... . .. .-prirnar, qi de... . .. ... ,-$ef
Birou buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale, in calitate de
Finan{ator, denumit in continuare Finan{ator, gi Parohia,, .,, Solca,
cu sediul in oraqul Solca, str... ..,flr... .., jude,tul Suceava,
cod de inregistrare fiscali. .. ., tel..

Fax.. ., cont bancar nr
Banca. , ?n calitate de Beneficiar,
continuare Beneficiar, reprezentat legal prin d-nul.

....., ?n calrtate de preot paroh, s-a incheiat prezentul Contract
de... . .. lachizilionare,de acordare a sprijinului financiar, pentru lucrdri

aprobat prin H.C.L.

CAPITOLUL I - Obiectul gi valoarea contractului

Art.l. - Obiectul contractului

, deschis la
denumit in



(1) Prezentul contract are ca obiect flnanfarea de cf,tre oraqul Solca
din fonduri publice a activitdlilor pe care Beneficiarul le va desfrqura ?n vederea

atingerii obiectivelor stipulate in cererea de finanlare.
(2) Oragul Solca va pune la dispozilia beneficiarului fondurile

necesare derulSrii activitililor, in termenele qi condifiile stabilite prin prezentul

contract.
(3) Beneficiarul igi asumi responsabilitatea s[ utilizeze fondurile

care ii sunt alocate in scopul previzut in cererea de finanfare.

Art.z. * Yaloarea contractului
(1) Valoarea contractului este de .....lei, sum[ alocatd

Beneficiarului de citre oraqul Solca, in baza Ordonanlei Guvernului
nr.8212001 privind stabilirec unor farme de spr$in financior pentru unitatile de

cult cprsrtinand cultelor religiocrse recunoscute din Romanio.

CAPITOLUL II - Durata contractului
Art.3. - I)erularea contractului
Prezentul contract intrd ?n vigoare la data semnirii lui de cdtre parfi gi

?nceteaz[ La data de 3 1 decembrie 20. . . ..

CAPITOLUL III * Obliga{iile p5r{ilor

Art.4. - Obliga{iile Beneficiarului sunt:
a) sd execute lucririle aga cum sunt stipulate ele in cererea de finanlare,
b) s[ nu comunice in nicio situa1ie, fdr[ consimldm8ntul prealabil scris al

Finanfatorului, informalii confidenlial e apar{indnd Finan}atorului sau ob{i nute de

Benefi cia r in baza relaliilor contractuale;
c) sI prezinte documentele justificative Finanfatorului at6t in copie, cit qi

in original, pdnd cel mai tfurziuin data de 31 decembrie 20... .. ,
in cazul primirii sprijinului financiar incepdnd cu trimestrul al lV-lea,

justificarea se va face ?n cel mult 180 de zile de la primirea acestuia, penffu
validarea pl[1ilor ;

d) dacd nu se justificl sprijinul financiar conform termenelor prevdzute la
art.4,lit. c), este obligatoriu restituirea sumelor r[mase nejustificate in maximum
30 de zile de la expirarea termenului de justificare ; sau dacd il justificf, prin
cheltuieli neeligibile, sunt obllgate sd restituie suma, in maximum 15 zile de la
data solicitirii finanfatorului. In caz contrar se vor aplica majoriri de intdrziere
conform Legii nr.20712015-Codul de procedurf, fiscal6, art.183, alin.(2), in
procent de 1o/o calculate pentru fiecare lun6, ?ncepdnd cu ziua imediat urmdtoare

termenului de scaden![ gi pdna ladatastingerii sumei datorate.



e) SA prezinte, la solicitarea Finanfatorului, orice informalie sau
document ce privesc derularea contractului, inclusiv documentele originale ce
justificl pl[1ile, in termen de 5 zile de la solicitarea acestora ;

Art.S. - Obliga(iile Finan{atorului sunt:
(a) s[ vireze sumele alocate pentru finanlarea lucririlor Beneficiarului din

prezenful contract;
(b) sa nu comunice in nicio situafie, frrd consim!5mintul prealabil scris al

Beneficiarului, informalii confidenliale apa(inind Beneficiarului sau oblinute
de Finanlator in baza rela{iilor contractuale;

(c) si organizeze sistemul propriu de proteclie a informaliilor clasificate, in
conformitate cu ,,Staadardele nalionale de protecfie a informaliilor
clasificate )), aprobate prin Hot5r6rea Guvernului nr.58512002, cu modificdrile
gi completirile ulterioare, qi dis poziliile legale in vigoare in cazul in care
Proiectul monitorizat gi gestionat de Finanfator conline informalii de natura
celor prevdzute in conformitate cu Legea nr.18212002, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

CAPITOLIIL IV * Yirarea sumelor reprezentflnd sprijinul financiar

Art.6. - Efectuarea viramentelor
(1)Oraqul Solca virezil direct in contul Beneficiarului sumele

reprezentdnd sprijinul financiar pentru completarea fondurilor proprii ale
acesfuia, conform prezenfului contract, intr-o singurf, tranq[, integral sau
eqalonat, in funcfie de execulia bugetar[;

(2)in cazul nerespect[rii de cdtre Beneliciar a oric[reia dintre obligaliile
sale contractuale, lucru sesizat prin notiflcare scrisi din partea Biroului buget-
contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul Primdriei
oraqului Solca, poate suspenda in ?ntregime sau par{ial, plata sumei rdmase din
sprijinul financiar aprobat ftrA rezilierea contractutrui qi s[ procedeze la
verific area intregii documentalii privind derularea finanfdrii ;

CAPITOLUL Y - Cheltuieli

Art.7.- Efectuarea cheltuielilor de cltre Beneficiar
(1)Orice sumi primitd ca frnantpre de la orapul Solca, in temeiul

prezentului contract va fi chelfuit[ de cdtre Beneficiar numai pentru realizarea
lucrdrilor previzute in cererea de finanfare;

(2)Cheltuielile vor fi efectuate de cdtre Beneficiar conform devizului de
lucrdri prezentat in documentalia depusS pentru acordarea sprijinului financiar
gi prevederilor prezenfului contract;



(3)Atunci c6nd finanlatorul constata, ca uffnare verificarilor efectuate gi a

,*pouit"lo, intocmite de c[tre Biroul buget-contabilitate, resurse umane,

impozite gi taxe locale din cadrul PrimSriei oragului Solca, c[ Beneficiarul a

folosit fondurile ;ii*, bunurile achizilionate pentru derularea contractului,

intr-o manieri niconform[ cu clauzele contractuale sau ch nu justificl

trtthzxeasumelor, orapul solca va solicita in scris restituirea acestora,

(4)Beneficiarul aie obligalia de a restitui oraqului Solca in termen de 5

zile lucr[toare de la primirea solicitarii scrise, sumele intrebuinlate in alte

scopuri decat lucr[rile prevSzute in cererea de finanlare in termenul de derulare

stabilit prin prezentur iontract qi cele a c6ror intrebuin{are nu este dovediti

conform Prevederilor a rt'25 ;
(S)Suma r6mas6 necheltuit[ la sfhrgitul anului (atr"rnci c6nd derularea

lucririlor a fost posibil[ cu costuri mai mici fap de cele propuse 9i aprobate

inifial) va fi evif,enlrata in ultima justificare. financiar6 prezentati la Biroul

b*get_contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul Primdriei

oragului solca qi va fi restituiti de cltre Beneficiar prin oP oragului Solca'

CAPITOLUL VI - Monitorizare 9i control

Art.8. - Informare
1) Beneficiar.,l fvrgtzeaz|"araqului Solca toate informaliile referitoare la

derularea conffactului pe care acesta i le soliciti. Finan{atorul' oragul solca,

poate solicita oricand Beneficiarului informalii cu privire la stadiul

activitalilor, Beneficiarul av6nd obligafia s[ r[spund[ in scris oric[rei

solicit[ri a acestuia in termen de 5 zile lucratoare.

Art.9. - Prezentarea documentelor justificative obligatorii

Beneficiarul va transmite informalii privind derularea rucr6rilor qi utilizarea

sumelor prl*tt.. i" *.tt scop Beneficiarul va prezenta oragului Solca'

urm[toarele documente :

-in cazul in care se achizilio*eazd diverse materiale(de construcfrr,

instalafii electrice etc.) gi nu se detaliazd aceste materiale pe factur[ sau pe

bonul fiscal, se va ata$a lista cu materialele respective cumpdrate cu nr' de

buc[li qi Preful fiec6ruia ;

-pentru lucrarile de construclie, reparalie, -pictur[, 
se va ptezenta

situaliile de lucr[ri, contracte, acte adilionale, anexe la contract, note privind

stadiul lucririlor ,vtzate de diriginlii de specialitate ;

_pentru lucr[rile de fictur5 executate ca activitate dependent{, 9. Y"
pictor angalatde unitatea de cult, prin contract de prestari servicii incheiat in

bazacodului civil,se va trimite o copi" a docurnentului de platfl qi a ordinului

de platS prin care s-a virat impozitului pe venit, contribuliile individuale de



asigur[ri sociale, asiguriri sociale de s[nitate qi asiguriri de gomaj, conform
legii;

-actele justificative vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului
de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanla de

inregistrare in evidenla contabili a unit6lii de cult beneficiare ;

-chitanfele gi facturile fiscale care atestd pl6fl trebuie sd cuprindd in
mod obligatoriu in conlinutul lor urm[toarele : scopul pl61ii, operaliunea pentru

care se face plata, num6rul qi data eliberirii ;

-toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi
certificate prin aplicarea qtampilei qi a semniturii beneficiarului, cu

specificarea ,,conform cu ariginalul >, c6t qi viza ,,bun de plat6 > a Biroului
buget-contabilitate, resllrse umane, impozite qi taxe locale din cadml Prim5riei
oraqului Solca;

-documentele justificative trebuie si fie lizibile qi si NU prezinte
qtersdturi ;

-Nu se vor admite Ia justificare :
*documente cate conlin achizilii de materiale sau servici,

altele dec6t cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, conform
devizului prezentat;

*facturi emise sau pl6tite inaintea acord6rii sprijinului
financiar qi care nu au vtza ,,bun de platd > a Biroului buget-
contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul
Prim[riei oraqului Solca ;

*documente transmise prin fax ;

Art.10. - Evaluarea actelor justificative
(t) Actele justificative vor fi supuse arralnzei Biroului buget-

contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul Primdriei
oraqului Solca;

(2) Biroul buget-contabititate, resurse umane, impozite qi taxe locale
din cadrul Primf,riei oragului Solca va urm[ri ca analiza actelor justificative
si se fac6 in termen de 20 de zile de la primire.

Art. 1 1. - Monitartzarea
(1) Pe toath durata contractului, precum qi pe o perioadi de 5 ani de la

incetarea acestuia, Beneficiarul este obligat s5 permitS, in orice moment,
accesul ne?ngr[dit al reprezentan{ilor oraqului Solca sau a altor organe de

control abilitate de lege, in scopul realizhrii controlului flnanciar qi auditului,
pentru a controla registrele, documentele qi ?nregistrarile delinute de c6tre

Beneficiar, pe baza cdrora se {ine evidenla activit6}i1or derulate in cadrul

contractului, pentru verificarea conformirii fafi de prevederile prezentului
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contract. Controlul se efectueazd la locul unde aceste documente sunt pdstrate

de cdtre Beneficiar, iar acesta are obligafia si prezinte orice documentalie

solicitat5. in cazul refuzului de a permite acceslll acestor persoane gi de a
coopera cu aceqtia, orapul Solca poate solicita ?n scris restituirea integrali a

sumelor alocate.
(2) Controlul financiar asupra derulirii activitdlii nonprofit finanlate

din fonduri publice poate fi exercitat de cf,tre organele abilitate potrivit legii
(Curtea de Conturi).

CAPITOLUL VII - Rezultate. Publicitate.

Art.l2. - PromoYarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligalia de a face referire explicitE pe toate

materialele qi produsele oblinute in urma finan!5rii primite, precum qi cLl

ocaztatuturor evenimentelor qi acliunilor desfhqurate pe durata contractului, la

urmdtoarea expresie ,,Lucrare realizatil cu sprijinul Primlriei oraqului

Solca gi a Consiliului Local al orapului Solca >>

Art.13. - in privinla drepturilor de proprietate industrial[ qi intelectualf,,

exploatare qi disimulare a rczultatelor specifice obiectului contractului, se

respectd prevederile legale ?n vigoare.
Art.f4. - Finanlatorul nu iqi asumi rispunderi qi nu intervine in litigiile

care pot apdrea intre parteneri ?n privinla drepturilor de proprietate, asupra

rezultatelor oblinute sau utilizate de aceqtia, at6t pe parcursul derul[rii
contractului, cit qi dupd finalizarea acestuia

CAPITOLUL VIII - Rlspundere contractuall

Art.L5.-Beneficiarul iqi asumd intreaga rdspundere tehnicd 9i

supravegherea generali a executirii serviciilor contractate.

Art.16. -Beneficiarul rdspunde pentru realizarea obligaliilor contractuale

qi suporti pagubele cauzate Finanfatorului ca urmare a oricdror acfiuni sau

omisiuni legate de realizarea contractului gi care ?i sunt imputabile.

Lrt"17. -Beneficiarul rSspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor

necesare in vederea oblinerii aprob[rilor, avizelor sau licenlelor necesare

r ealizdrii contractului in concordan{d cu reglementirile in vigoare-

Art.18.-Beneficiarul r[spunde de exactitatea datelor prezentate in

documentele justificative de p1at6.



Art.19.-Beneficiarul rispunde de pdstrarea documentelor care au stat la
baza incheierii contractului pe o perioadd de minim 5 ani de ta data incetdrii
raporturilor contractuale.

Art.20.-Finan{atorul va sprijini, prin demersuri necesare, ob}inerea la
timp a aprobirilor, avizelor qi licen,telor qi va aclion aca acestea s* nu fie
abuziv intdrziate sau refuzate.

Art.zL- in cazul in care Beneficiarul nu respectf, prevederile prezentului
contract, nu va fi eligibil pentru oblinerea de sprijin flnanciar din fonduri
publice in anul urmdtor.

Art.22. -Limite ale rlspunderii orapului Solca
(l)Beneficiarul este responsabil pentru modul in care finanfarea este

folositd, rdspunderea oraSului Solca nefiind in niciun fel angajati, ?n cazul in
care Beneficiarul va fl finut responsabil fa[d de te4i pentru orice prejudicii
cauzate in derularea lucrdrilor hnanlate qi in nicio attd situalie ce decurge dintr-
o acliune sau inacliune ilicitd a Beneficiarului legatd de finanlarea acordatd
prin prezentul contract.

Oraqul Solca nu r6spunde in cazrl nerespectirii legislaliei in vigoare de
cdtre Beneficiar sau de cdtre angajati, colaboratori sau consultanli ai
acestuia.

CAPITOLUL D( - Modificarea contractului

Art.23. -(1) Prevederile contractului pot fi modificate gi/sau completate
numai prin acte adilionale semnate de cdtre p[rfi sau de c[tre tmputernicili ai
acestora, aprobate prin H.C.L.

(2) Pe parcursul derulirii finantirii, Beneficiarul poate modific4 prin
solicitare scrisi justificat5, aprobatd de Finanfator-durata de derulare Ei/sau alte
elemente, cu condilia ca acestea si nu schimbe scopul qi obiectivele prevdzute
in documentafia depus6.

(3) Asemenea modificiri nu pot conduce la majorarea valorii
contractului prevdzut la art.2.

CAPITOLUL X - Rezilierea contractului

A'rt.24. -Oragul Solca va rczilia contractul dacf, Beneficiarul nu
demareazd realizarea lucrdrilorlactivit5lilor finan[ate in termenul stabilit in
contract sau nu indeplineEte obligatiile contractuale.

Art.25. {1) in cazurile enunlate mai sus, contractul de finanfare va fi
teziliat de drept, fdrd a fi necesard intervenfia instan]ei de judecatS, in termen



de 10 zile calendaristice de la data primirii notificlrii prin care pa{ii in culpd i
s-a adus la cunoqtin![ c[ nu qi-a ?ndeplinit obligaliile contractuale.

(2) Notificarea va putea fl comunicatS in termen de 10 zile
calendaristice de la data constatdrii neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunz[toare a uneia sau mai multor obligalii contractuale.

(3) in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finanlirii este obligat in termen de 30 de zile s[
returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se

reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finan!f,rii altor programe
qi proiecte de interes public.

(a) in cazul in care nu se respect[ termenul de returnare a sumelor
menlionat 1a alin.(3), se vor aplica penalit5li conform Legii nr.20712015-Codul
de procedur[ fiscald, afi.l83, alin. (2), in procent de la/o calculate pentru fiecare
1un5, incep6nd cu ziua imediat urm6toare termenului de scaden!* qi pdni la
data stingerii sumei datorate.

(5) Nerespectarea termenelor qi a prevederilor din contract duce la
pierderea tranqelor ulterioare, precum qi interzicerea participlrii pentru
oblinerea finan{drii pe viitor.

CAPITOLUL XI - For{a majorl

Art.26.- Este exoneratd de rlspundere pentru neexecutare sau executare
necorespunzdtoare a obliga{iilor ce-i revin, partea care a fost impiedicatd de
intervenlia unui caz de forf5 majorS.

Lrt.21.- Este forli majori evenimentul absolut imprevizlbll, imposibil
de ?mpiedicat qi independent de voinla pdrfilor, care le opreqte s5-gi execute
obligaliile, ce le revin potrivit prezentului contract.

Art.28.- Forla majorl trebuie anunlat[ in scris in 10 zlle de la aparilia ei,
iar la disparilia forfei majore, tot ?n termen de 10 zile trebuie fdcutd o notificare
scrisS.

Art.29 - Realizarea par\iald, a Proiectului, ca urmare a unei situalii de
fogd majord, are drept rczultat plata par[iald, Beneficiarul avAnd obliga{ia sI
restituie sumele care nu au fost cheltuite ?n perioada derulf,rii contractului.

CAPITOLUL XII - Litigii

Art.30 - Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului
contract se solulioneazb pe cale amiabild in termen de 15 zile calendaristice de
la aparilia lor. Eventuale litigii niscute din interpretarea, executarea, incetarea



I
,rezentului contract, care nu pot fi solulionate pe

so lulion[rii instanlelo r j udec 6tore qti competente'

cale amiabil[, vor fi suPuse

2(dou[) exemPlare

drept, asigurindu-se

BEI{EFICIA&

Reprezentant legal,

SECRETAR,

CAPITOLULxIil_Dispozi{iigeneraleqifinale

Art.31.- Comuniclri
(1)OricecomunicareintrepdrliSevafaceinscris,|aadresa

menlionati in cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicatd

celeilalte p6r!i in-Jrrir, utiiizand mijloace care permit evidenla transmiterii qi

primirii acestora-Dacf expeditorul *ti"lta conflrmarea de primire, el va indica

iceasta in comunicarea lui'
(2)Rapoartelegitoatecelelaltecomunic[riintreceledou6p6r!ise

vor transmite la urmltoarele adrese :

nr.8A, jud. Suceava, cod

b)pentru Beneficiar ;

D-nul. .. ... ., in calitate de reprezentant legal al

parohiei. ""."'"'Solca '''str'
..nr.. '"'",judelul Suceava'tel'''

Art.32.- Prezentul contract constituie titlu executoriu' firril alte

formalitfii, pentru satisfacerea creanlelor rezultate in urlna rezilierii'

Afi.33.- Clauzete prezentului contract se interpreteaz[ potrivit

a) pentm ora;ul Solca ;

Prim[ria oraqului Solca, str' TomEa Vodf,'

72560A, rc1.A230 I 477215, fbx 0230 I 47 7253 ;

prevederilor Codului Civil'
Art.34.- Prezentul contract s-a incheiat in

origi*l., ambele avind aceiaEi for![ jurldic[ de

cdti un exemplar pentru fiecare parte'
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