
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA NAPRADEA
NR.4078 DIN 17.06.2021

ANUI\T PARTICIPARE

Comuna Ndpradea anuntd participarea la selectie pLrblicd privind atribuirea contractelor de

finanfare nerambursabila din fondurile bugetului local al Comunei Ndpradea pentru finanlarea
proiectelor de interes public in anul 2021.

Comuna NJpradea invitd unitdtile de cult recunoscute in Rorn6nia, care igi desfdgoard activitatea
pe raza comunei Ndpradea, care indeplinesc condiliile prevdzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul

finanlSrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, si
depund oferta in scopul atribuirii contractelor de finanlare nerambursabild, pentru domeniul culte.

L. Procedura aplicatd pentru atribuirea contractelor de finanlare nerambursabil5 a proiectelor din
domeniul culte pe anul 2021, este prevazutd de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul

finantdrilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitdli nonprofit de interes general.

?-. Suma disponibili pentru finantirile nerambursabile in anul 2021 este de 16.000 lei, iar domeniul
prin care se acordd finanlare nerambursabilS de la bugetullocal in anul2021, conform H.C.L. nr.

38 / 25.05.202 1 este cu lte.

3. Durata de implementare a proiectelor este de la data incheierii contractelor pana la data de

15.12.2021.

4. Data gi ora limiti pentru depunerea propunerilor de proiecte este 02.07.202t, ora 12:00

conform legeii nr, 350/2005, art 20 alin (2) MentionSm cd accelerarea procedurii de seleclie

se datoreazd necesitdlii de demarare a proiectelor de citre cultele religioase din Comuna

Ndpradea.

5. Solicitantul va depune documentalia prevdzutd in Programul anual propriu, aprobat prin H.C.L.

nr. 38/25.05.2021,, la Registratura Comunei Ndpradea, loc. Ndpradea, nr. 23, jud. Sdlaj, cu

mentiunea pe plic a denumirii proiectului, adresa si numele complet al solicitantului.



6. Perioada de selectie 9i evaluare a proiectelor: 05.O7 .2021, - 09.O7 .2021,

7. Programul anual propriu pentru punerea in aplicare a Legii nr.350/2005 se poate descarca de
pe siteul: primdrianapradea.ro

8. Data transmiterii spre publicare a anunlului de participare catre Regia Autonoma Monitorul
Oficial: 1"5.06.2021.

9. Publicat in Regia Autonoma "Monitorul Oficial" Blrcuresti, patrea a VI- a achizitii,
concesiuni, cu nr. I l4 din 16.06.2021

10. Detaliile unitatii noastre

COMUNA NAPRADEA

COD FISC AL 4495042

ADRESA: LOC. NAPRADEA, NR.23, JUD. SALAJ

CONT TREZORERIE: RO09TREZ24A5I 0 103200 130X. DESCHIS LA TREZORERIA
.IIBOtJ.
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RoMANra
JUDETUL SArar
COMUNA NAPRADEA
CONSILIUL LOCAL

uorAnAREA NR.38
DIN 25 n/IAIzOzI

privind aprobarea Programului anual propriu privind acordarea de finan{dri
nerambursabile din bugetul local, alocate pentru

unitatile de cult din comuna Napradea , apaftinand cultelor religioase
recunoscute din Romania

ConsiliLrl local NAPRADEA, judetul SALAJ;
Avdnd in vedere expunerea de motive nr.360l din 24.05 .2021 a primarului comunei

NAPRADEA. din care reiese necesitatea finantarii nerambursabile a unitatilor de cult.
Avand in vedere raportul compartimentului de contabilitate nr.3598 din 24.05.2021

privind acordarea de sprijin financiar nerambursabil cultelor religioase din comuna Napradea.
Vazand:
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitdti nonprofit de interes general, modificatd prin O.U.G. nr. 84/2008;
- art. 3. alin (3) din Ordonanta guvernLrlui nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de

sprijin pentru unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,
republicata, cu modificarile si competarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 1470 din l2 decembrie 2002 privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8212001;

- H.C.L. NAPRADEA privind aprobarea bugetului comuneiNAPRADEA pe anul 2021;
- Avand in vedere prevederile art. 129 si art. 139 alin. 1 din OUG nr.5712019 privind

Codul administrative.
- In temeiLrl art. 196 ail I lit."a" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.

Art. l. Aprobd Programul anual propriu privind acordarea de finan16ri nerambursabile din
bugetul local, alocate pentru unitatile de cult din comuna Napradea, apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, pentru anul2021, conform Anexei nr.l, care face parte integrantd din
prezenta hotirdre.

Art. 2. Aproba Regulamentul privind acordarea de finanldri nerambursabile din bugetul
local, alocate pentnr unitatile de cult din comuna Napradea, apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, pentru anurl 2021, conlorm Anexei nr. 3, care face parte integrenti din
prezenta hotdrAre.

. Art. 3. Stabile$te componenfa comisiei de evaluare a propunerilor de proiect, conform
Anexei nr.2, care fbce parle integrantf, din prezenta hotdrAre.

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului si
viceprimarului comunei.

HOTARASTE



Aft. 5. - Prezenta hotarare se comunica [a:
- [nstitutia Pref-ectului JudetLrlui Salaj;
- Dosar de sedinta;
- Comisiei de licitatie;
- PrimarulLri comunei;
- Cetatenilor comunei.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

NEGREAN VALERIA
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Anexa nr. I la Hotararea nr.38 din 25.05.202t

Programul anual propriu privind acordarea de finan{dri nerambursabile din
bugetul local, alocate pentru unitatile de cult din Comuna Napradea, apartinand

cultelor religioase recunoscute din Romania, pentru anul202l

Informa{ii generale privind Autoritatea finantatoare:

1. Informatii generale privind Autoritatea finantatoare: Comuna Napradea, cu
sediul in Localitatea Napradea, nr. 23, Comuna Napradea, Judetul Salaj, CUI4495042,
tel: 0260646250, e-mail primarianapradea@yahoo.com, in temeiul calitatii sale de
autoritate contractanta, acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes
general, in conformitate cu prevederile Legii nr. 35012005 privind regimul finantarilor din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si in conformitate cu
prevederile O.G. nr. 8212002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatrile
de cult apa(in6nd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, ale H.G. nr. 1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2002,
Legeii nr.48912006 privind libertatea religioasd qi regimul general al cultelor.

2. Domeniul de aplicare: Lucrdri de repara[ii curente
3. Scopul Programului: stabilirea cadrului general gi a procedurii de acordare a unor

forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Napradea pentru unitdlile de cult
apartrin6nd cultelor religioase recunoscute in Rom6.nia, care iEi desfiqoard activitatea in
Comuna Napradea, Judelul Salaj.

4. Obiectivul general : suslinerea activitAtii unititrilor de cult recunoscute de lege care
igi desfbqoara activitatea pe raza Comunei Napradea.

5. Obiective specifice: Lucrari de reparatii
6. Beneficiari direc(i: Unitatali de cr-rlt recunoscute in Rom6nia, cu sediul

principal/secundar (parohie, fi1ie, etc.) in Comuna Napradea.
7. Beneficiari indirec{i: locuitorii Comunei Napradea, participan{i la activit[1ile

desfdqurate de unitdlile de cult recunoscute de lege care iqi desfbqoard activitatea pe raza
Comunei Napradea.

S.Durata Programului: anul 202 1

9. Bugetul Programului: 16000 lei reparlizat dupa cum Lrrmeaza, daca proiectele
indeplinesc criteriile de eligibilitate: Parohia Ortodoxa Somes-Guruslau - suma de 3000 lei,
Parohia Ortodoxa Tranis - 6000 lei ( Biserica Ortodoxa din loc. Tranis - 3000 lei si Biserica
Ortodoxa din loc. Vadurele - 3000 lei), Paroia Ortodoxa Cheud - 3000 lei, Parohia Orlodoxa
Napradea - 3000 lei, 1000 lei - pentru ale unitati de curlt care iqi desfEqoard activitatea in
Comuna Napradea, Judelul Salaj.

Incazul altor propuneri de proiecte, primite si declarate eligibile, se va avea in vedere
o rectificare bugetara pentru finantarea acestora.

Finanlarea asiguratd de Comuna Napradea va fi de maxim 90o/o din br,rgetul total al
proiectului.Finantarea se va face in 2 transe.

Diferenla de minim l0% din valoarea de finanlare a bugetului proiectului trebuie sd

fie asiguratd de solicitant, din resurse proprii sau alte finantdri qi sponsorizdri.
l0.Procedura aplicat[: finan{area nerambursabild acordatf, din fonduri publice unui

beneflciar se va face inbaza nnui contract de finan{are nerambursabilf, incheiat intre Comuna



Napradea reprezentata de primar qi benel'rciar, in r-rrma aplicirii procedurii selec{iei publice de
proiecte.

ll.Etapele privind procedura de selec{ie de proiecte:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finan{Srilor nerambursabile;
b) publicarea anunlului de participare;
c) inscrierea candidalilor - la solicitare;
d ) transmiterea documenta{iei I

e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitatrii, inregistrdrii qi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnicd qi financiard;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) incheierea contractului sau contractelor de finanfare nerambnrsabilS;
j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finanlare
nerambursabild.

12. Principiile de atribuire a contractelor de finan{are nerambursabild:

a) libera concurenfd, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca persoanafizicd sau juridicd ce
deslEgoara activitatri nonprofit sE aibd dreptul de a deveni, in condi{iile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utrlizdrii londurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenlial gi a
criteriilor care sd facd posibild evaluarea propunerilor qi a specificaliilor tehnice gi financiare
pentru atribuirea contractului de finanfare nerambursabild;
c) transparenla, respectiv plrnerea la dispozilie tuturor celor interesali a informafiilor
referitoare 1a aplicarea procedurii pentru atribuirea contractuh-ri de finanlare nerambursabild;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec{ie qi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanfare nerambursabild, astfel incAt orice
persoand ftzicd sau juridicd ce desfbqoard activitdli nonprofit sd aibd qanse egale de a i se

atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul cd aceeagi activitate urmdrind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanlare
nerambursabila de la aceeaqi autoritate finan{atoare;
l) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitalii destindrii fondurilor nerambursabile
ttnei activitali a cdrei executare a fost deja inceputd sau fi,nalizatd la data incheierii
contractului de finanfare;
g) cofinanlarea, in sensul cd finantdrile nerambursabile trebr-rie insolite de o contributie.

13. Criterii si conditii de acordare a finantarii nerambursabile:

Condi{ii de eligibilitate

Vor fi supuse evaludrii numai solicitdrile care intrunesc urmdtoarele criterii de seleclie:
- proiectele sunt de interes public local;
- este doveditd capacitatea organizatorica qi func{ionald a solicitantului sprijinului financiar
prin indicarea surselor de finanlare ale proiectuh-ri.

Nu sunt selectate programele gi proiectele aflate in una din urmdtoarele situa{ii
(PROIECTE NEELIGIBILE):



- documenta{ia prezentatd este incomplet6;
- proiectul al carui beneficiar nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si
taxelor catre bugetul de stat, precum si contribr-rtiile pentru asigurarile sociale de stat;
- furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
- a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate
printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in masura ?n care autoritatea finantatoare
poate aduce ca dovada mijloace probante ?n acest sens;
- face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de
dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- ntt prezinta declaratiile pe propria raspundere necesare de anexat cererii de finantare;
- cererile incomplete sau completate in mod necorespunzator;
- cererile sosite dupa termenul limita de depunere;
- cererile ce au ca obiect activitati nerelevante pentru obiectivele programului;
- proiectele care nu corespund cu scopurile si obiectivele declarate in programul lansat;
- cererile, daca solicitantii au conturile blocate ca Llrmare a unei hotardri judecatoresti;
- cererile, daca solicitantii se fac vinovati de declaratii inexacte cu privire la informatiile
solicitate de comisia de evaluare/selectare;
- cererile, daca solicitantii au incalcat un contract incheiat cu administratia publica privind
fi nantarea unui proiect;
- cererile care nu sunt semnate si stampilate in original.

Pentru aceeasi activitate un beneficiar nu poate contracta decdt o singura finantare
nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal.

in vederea participarii la o procedura de selectie, solicitantii sunt obligati sa prezinte,
sub sanctiunea eliminarii, autoritatii finantatoare, o declaratie pe propria raspundere care sa
dovedeasca incadrarea in prevederile alineatului precedent.

Criterii de selectie pentru atribuirea contractului
Criteriile de selec{ie qi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate in tabelul

urmdtor:

Nr.
crt. Criterii de eligibilitate Punctaj maxim Observafii

1.

Vechime locaq de cult
mai mica de 50 de ani
mai mare de 50 de ani

10

15

)

Valoarea cofinan{drii din surse proprii ale
solicitantului
10% 10

Pentru contribulii mai
mici de 1006,

propunerea se

descalific6.

J Lucrdri de repara{ii curente

Numarul de credinciosi

,<
4 30

1

Proiectul demonstreazd prin
fundamentarea sa oportunitatea
proiectului qi utilizarea eficienti a
fondurilor

10

TOTAL 100

14. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerilor



A. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei
publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare
nerambursabila din fonduri publice prin selectarea acestuia de catre o comisie.
B. Documentatia de solicitare a finantarii va fi intocmita in limba romana intr-un singur
exemplar, in plic sigilat si se inainteaza la registratura Comunei Napradea.
C. In vederea organizarii competitiei pentrlr obtinerea finantarii, documentatiile se vor dgpllns
in termenul stabilit de ar-rtoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI
Documentatia de solicitare a sprijinului financiar se intocmeste intr-un exernplar,

indosariat si sigilat.
Toate documentele se inainteaza in plic inchis, la sediul Comunei Napradea:

Localitatea Napradea, nr. 23, Comuna Napradea, Judetul Salaj, CUI 4495042.
Solicitare de sprijin financiar, pentru anul 2021, unitatilor de cult religios
Numele si adresa completa a solicitantului
Solicitantii trebuie sa pastreze un exemplar complet din Cererea de finantare depusa.
Formularul de solicitare afinantarii se poate obtine de la Comttna Napradea.

Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al Comunei Napradea se acordd pe baza
urmdtoarelor documente :

a. cerete-tip - onexo 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul Local al
Comunei Napradea pentru unitdlile de cult apar{indnd cultelor religioase recunoscute in
Romdnia);
b. devizul de h,rcrdri, la pre(uri actualizate qi potrivit reglementdrilor in vigoare privind taxa pe
valoare addugatd, datat pe anul in curs;
c. copie de pe autoriza\ia de construire pentru reparalii capitale qi construclii, eliberatd potrivit
Legii nr. 50ll99l privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construc{ii, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
d. copie a certificatului de inregistrare fiscala (ANAF');
e. adeverinfd certificatd de bancd sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin
care este precizat codul IBAN al unitalii de cult solicitante;
f. declaralia pe propria rdspundere a solicitantului cf, va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru realizarea lucrdrilor menfionate in documentalia ataqatd cererii, confbrm
flormrllarului tip - anexa 3;
g. pentru celelalte necesitSli ale unitdlilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi insofitd de
documente specifice tipului de activitate in care se incadreazd solicitarea;
h. fotograhi ce atestd stadiul existent al obiectivului ce impr-rne executarea de lucrdri pentru

care se solicitd sprijin financiar;
i. declaratia de impartialitate, anexa 4;
j bugetul de venituri si cheltuieli;
k. sa faca dovada depunerii sitrrafiei financiare la data de 3l decembr:ie anul precedent la
organul fiscal competent - Bilant contabil vizat pe anul anterior;
1.. Copie CIF

Solicitantul are dreptul de a cere clarificari autoritatii finantatoare, aceasta avdnd
obligatia de a:

- raspunde numai acelor solicitari primite cu cel pLrtin 6 zile inainte de data limita pentru
depunerea propunerilor de proiect;



- de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 4 zile inainte de data lirnita
pentru depunerea propunerilor de proiect

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Comunei Napradea, sau la tel.
0260646101, persoana de contact Blidar Adriana.

15. Dispozitii finale
Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decdt o singura

Itnantare nerambursabila de la Comuna Napradea in decursul unui an fiscal.
in cazul in care exista un singur participant procedura de selectie de proiecte se va

repeta. in cazul in care in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea
de proiect, UAT Napradea are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila
acestuia, in conditiile legii.

in cazul in care vor exista mai multe proiecte, vor fi selectate proiectele care obtin
punctajul cel mai mare, in limita fondurilor alocate pentru acest program.

UAT Napradea are dreptul de a completa din proprie initiativa, ?n vederea clarificarii,
documentatia pentru prezentarea si elaborarea ofertei si este obligata sa comunice in scris
tuturor solicitantilor orice astfel de completare.

Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finantari nerambursabile nu
creeaza Comunei Napradea obligatia de a ef'ectua respectiva procedura de selectie.

)INTE DE SEDINTA
EA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

NEGREAN VALERIA



ANEXA 1 LA PROGRAM

LINITATEA DE CULT
NR. DIN

CERERE

Privind acordarea sprijinului financiar de catre Comuna Napradea, in baza
Ordonantei Guvernului nr. 8212001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Hotararii Guvernului nr. 147012002, cu modificarile si completarile ulterioare

Unitatea de cult solicitantd

Adresa completd a unit[1ii de cult solicitarrte:

Adeverinla de funclionare nr. ..... din data de ....., eliberati
de..............
Num6r de enoriaqi.
Codul fiscal nr..... . din data de ............. emis de
Numlrul contului bancar deschis la banca
sucursala/fi lialal agen|ia................
Numele persoanelor cu drept de semndturd ..............
Experienla anterioard:
DA (precizali proiectul desfEqurat in anul calendaristic anterior)

NLJ.

Obiectul cererii..

Date privind coordonatorul programului/proiectului: Numele...............
prenumele. profesia..... ......, func{ia................ ...., locul
de muncd...
Precizali dac6 dispune{i qi de alte surse de finanfare pentru proiectul prezentat:
DA (daci da, menliona[i numele organizafiei qi valoarea sprijinului financiar)

NU.
Numarul si data autorizatiei de construire (daca este cazul)

Numarul si data avizului unitatii de cult ierarhic superioara

Motivul cererii



Sprijinul financiar solicitat de [a bLrgetLrl local al comunei Napradea este de:_ lei.

Semnatura qi qtampila solicitantului Data

Reprezentantul legal

10



ANEXA 2 LA PROGRAM

DECLARATEI DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice
moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in
care executarea obiectiva si impafiiala a firnctiilor oricarei personae implicate in implementarea
proicctului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese

comune cu o alta persoana.

Subsemnatul .....in calitate
de... ........a1 ... ca persoana

cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului,
rna oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa

cum este acesta definit mai sus, si, deasernenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare
despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Nr"rmele si prenumele:

Fr"rnctia:

Semnatura si stampila:



ANEXA 3 LA PROGRAM

DECLARATIE

Subsemnatul, ., domiciliat in localitatea
str.............. rr....., bl.........., &p........, jLrde(u|...... cod poqtal.. posesor
al actului de identitate ......seria..........or..............., cod numeric
personal..... in calitate de reprezentant legal al unitd{ii de cult

cunoscdnd prevederile O'G. nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitSlile de cult apar-fin6nd cultelor
religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cLr modificiri gi completbri prin Legea nr. 12512002,

H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 8212001 qi prevederile din CodLrl penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie
rispundereo urmitoarele :

a) datele, infbrmatiile qi documentele prezentate in dosarul de solicitare a sprijinului financiar salr

in dosarul de jLrstificare a sumelor primite, corespund realitdlii;
b) unitatea de cult nu are datorii qi obligalii neachitate la scadenfI cdtre persoane juridice ori bunr-rri

r"rrmdrite in vederea executirii silite;
c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante cdtre bugetul de stat, br-rgetul

asigurdrilor sociale de stat, bLrgetul asigurdrilor sociale de sdnltate, bugetele locale sau fonduri
speciale;
d) md angajez ca sprijinLrl financiar care va f-i alocat unitStrii de cult ....... si-l
utilizezin scopul pentru care a fost solicitat qi s5-ljustifrc integral, in condiliile legii;
e) documentele depuse in scopul justific[rii sumelor alocate unitAtrii de cult nu au mai fEcut
obiectul justificdrii cdtre alte instituqii pLrblice;

fl) certificatul de inregistrare fiscal5 gi contul bancar apa(in unitalii de cult care a solicitat sprijinul
flnanciar.

Reprezentantul unitdtii de cult solicitante,
Semnitura,

$tampila
Yizat,

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Data,

1.1,



ANEXA 4 LA PROGRAM

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINAI{CIAR

de Ia bugetul local al Comunei Napradea

I. DATE GENERALE

Datele de identificare ale unitifii de cult:

Unitatea centrali de cult

Hramul

Denumirea unitltii de cult

Localitatea

Adresa unitlfii de cult

Judeful

Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

Suma primitl in anul in curs

1 Suma primitE

) Valoarea devizului din dosarul de cerere

1,2



S I Scopul pentru care a fost solicitatl sumal

Scurti descriere a Iucrlrilor efectuate

Detaliere concretd a lucrdrilor efectuate pe banii primili de la bugetul local al Comunei
Napradea inclusiv achizitrionarea de materiale de construcfii):

' Construcfie, repara(ii culente sau capitale, lucr6ri de picturd, asister.r!6 sociald etc.

13



Finan(iri primite de la bugetul local al Comunei Napradea pentru unitatea de cult, inperioada (ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului
financiar)

Nr.
crt. Anul Suma (lei)

1.

1

3.

4.

Finan{iri primite pentru unitatea de cult de Ia arte autoritifi
Consiliul local al Comunei Napradea (inclusiv fonduri europene), in
.....(ultimii trei ani anteriori cererii de acortlare a spri.iinului financiar)

Nr.
crt. Anul Institufia Suma (lei)

1.

)
3.

4.

Declar pe propria rlspundere ci facturile qi chitan{ele prezentate spre justificare in
dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institu{ii ale statului pentru justificarea unor
sume primite.

Cunoscffnd pedeapsa previzutE de Codul penal pentru infracfiunea de fals in
declara(ii, am verificat datele din prezenta declara{ie, care este completi gi corect6.

AVTZAT UNITATEA
CENTRALA OE CULT-

SEMNATURA

publice, altele decf,t
perioada

1,4



Anexd nr. 3 la Hotararea nr. 38 din 25.05 .2OZl

REGULAMENT

privind acordarea de finanldri nerambursabile din bugetul local, alocate pentru unitatile de

cult din comuna Napradea, apaftinand cultelor religioase recunoscute din Romania,

pentru anul202l

GHIDUL SOLICITANTULUI

Capitolul I - Dispozi{ii generale
SCOP $I DEFINIIII:
Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general qi a procedurii de acordare a

unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Napradea pentru unitdlile de cult cu
sediul/filiala in comuna Napradea apa(inAnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia.
Reglement6rile legale in vigoare pe baza cdruia a fost elaborat acest regulament sunt:
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin Jinanciar pentru ttnitiilile cle cult
ctpar{inancl cultelor religioase recunoscLtte clin Romdnia, aprobata cu modi/icdrile Si completdrile
ulterioare prin Legea nr. 125/2002,'
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea l,'lormelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 82/2001, cu modificdrile Si completdrile ulterioare.

in inqelesul prezentului reglrlament, termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarea
semnifica[ie:
a. cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publicd care se organizeaza qi func(ioneazdin
baza prevederilor constitulionale gi ale Legii nr. 48912006 privind libertatea religioasd qi regimul
general al cultelor;
b. unitate de cult - se infiin\eazd qi se organizeazd de cdtre culte, in mod autonom, potrivit
propriilor statute, regulamente gi coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr.48912006.;
c. [6cag de cult - imobil in care se oficiazd servicii religioase sau care deservegte acestui scop,
respectiv: biseric6, templu, casd de rugdciune, moschee, geamie, sinagoga, casd de adunare, capelS,
ansamblu monahal, clopotnild, arhondaric, trapezd, paraclis, chilie qi alte cladiri qi dependinle
asimilate acestora;
c. activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana
fizica sau juridica;
d. autoritatea finantatoare - orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia
Romaniei, republicata, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice alta institutie publica de
interes eneral, regional sau local - Consiliul Local al ComuneiNapradea;
e. beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma
aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
f. cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot ti luate in consrderare pentru tinantarea nerambursabila;
g. contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre comuna
Napradea ca autoritate finantatoare si un beneficiar;
h. finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desf-asLrrarii
de catre persoane fizice sau persoane jLrridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care
sa contribuie [a realizarea unoractiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
j. fbnduri publice - sume alocate din bugetul local al Comrlnei Napradea;



k. solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de
proiect.
l. sprijin financiar- sume alocate de la bugetul de stat sau de [a bugetele locale, in condiliile legii.

Prezentul regulament ate ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si procedurii
pentru atribuirea contractelor de finantare nerambnrsabila din fonduri publice, precum si caile de
atac ale actr"rlui sau deciziile autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a
contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al Comunei Napradea.

DOMENIUL DE APLICARE:
Prevederile prezentuh"ri regulament se aplicd pentru alocarea unor forme de sprijin financiar

de la bugetul local al ComuneiNapradea.
Sprijinr"rl financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitdlilor de

cult destinate lr-rcrarilor de reparatii curente.
Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare

nerambursabila din fbndurile publice, cu exceptia celor finantate din fonduri externe
nerambursabile. Regimul juridic instituit prin prezentul regulament pentru finantarile
nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de
sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru
activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind protectia inlormatiilor
clasificate, cr"r modificarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nlr se acorda finantari nerambursabile pentru
activitati ce presupun dezvoltarea inflrastructr"rrii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta
reprezinta o componenta indispensabila proiectului si nici pentru cheltuieli care se constituie intr-o
tbrma sau alta in remuneratie pentru membrii solicitantului.

PREVEDERI BUGETARE:
Programele gi proiectele de interes public vor fi seleclionate pentru finanlare in limita

prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al Comunei Napradea, stabilit potrivit
prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea gi raportarea bugetului local.

PRTNCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE

Principiile care staLr labaza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce
desf'asoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurentiaI si a
criteriilor care sa faca posibila evaluarea propLrnerilor si a specificatiilor tehnice si financiare
pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a inlormatiilor referitoare la
apl icarea proceduri i pentru atribLr irea contractul u i de fi nantaLc nerarnb ursab i la;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a

criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incAt orice persoana
fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul
respectiv;
e) excluderea cutnulului. in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general,



regional sall local nll poate bene{'icia de atribr"rirea mai multor contracte de t-inarrtare
nerambursabila de la aceeasi autoritate flnantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii londurilor nerambursabile r-rnei

activitati a carei executare a fbst deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de
finantare;
g) cofinantarea, in sensul ca flnantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de
minimum 10o/o din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului.
h) anualitatea contractului, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local al Comunei Napradea.

in cazul in care un beneficiarcontracteaza,incursul aceluiasi an calendaristic, mai mLrlt de
o finantare nerambursabila pentru acelasi domeniu sau pentru domenii diferite de la aceeasi
autoritate finantatoare, niveh"rl finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective.

INFORMAREA PUBLICA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

Procedurile de planificare si executare a plaloanelor de cheltuieli privind finantarile
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare, procedurile de
atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila
semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie br-rgetara
privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor
Legii 54412001 privind IiberLrl acces la informatiile de interes public.

Capitolul II - Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei
Napradea

Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitdtrile de cult recunoscute din
Romdnia se deslbqoard in urmitoarele etape:
a) publicarea programului anr"ral pentru acordarea finanlarilor nerambursabile
b) publicarea anunlului de participare
c) inscrierea candidatrilor - la solicitare
d) transmiterea documenta!iei
e) prezentarea propunerilor de proiecte
f) verificarea eligibilitalii, inregistrdrii gi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnicd qi
financiarS;
g) evaluarea propunerilor de proiecte
h) comunicarea rezultatelor
i) incheierea contractului sar,r contractelor de tinanlare nerambursabilI
j) publicarea anun{ului de atribuire a contractului sau contractelor de finanlare nerambnrsabild.

Documentalia va fi intocmiti in limba romdni.
Suma solicitata va fi exprimatd exclusiv in lei.

DEPU NEREA DOC UMENTATIEI
Documentatia de solicitare a sprijinulLri financiar se intocmeste intr-un exemplar,

?ndosariat si sigilat.



Toate documentele se inainteazain plic inchis, la sedir"rl Comunei Napradea: Localitatea
Napradea, nr.23, Comuna Napradea, Judetul Salaj, CUI 4495042.

Solicitare de sprijin financiar, pentrlr anul 2021, unitatilor de cult religios
Numele si adresa completa a solicitantului
Solicitantii trebuie sa pastreze un exemplar complet din Cererea de finantare depr"rsa.

Formularul de solicitare a finuntarii se poate obtine de la Comuna Napradea
Sprijunul t'inanciaralocat de la bLrgetul local al Comr;nei Napradea se acordd pebaza urm{16apsl6p
documente:
a. cerere-tip - anexa I (fbrmular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al Comunei
Napradea pentru unit6lile de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute in Romdnia);
b. devizul de lucrdri, la prefuri actualizate qi potrivit reglementirilor in vigoare privind taxa pe
valoare addugatd, pentru lucrdrile rimase de executat , datat pe anul in curs;
c. copie de pe autorizalia de construire pentru reparafii capitale qi construclii, eliberatd potrivit
Legii nr. 50ll99l privind autorizarea execut6rii lucrdrilor de construclii, republicat[, cu
modificdrile qi completf,rile ulterioare;
d. copie a certificatului de inregistrare fiscal5 (ANAF);
e. adeverinfd certificatd de banci sau copia unui extras bancar, confbrm cr"r originalul. prin care este
precizat codul IBAN al unitalii de cult solicitante;
f. declara(ia pe propria rdspundere a solicitantului cd va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv
pentru realizarea lucrdrilor menlionate in documentalia atagatd cererii, conform formularului tip -
anexa 3;

h. pentru celelalte necesitali ale unitdlilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi insotritd de
documente specifice tipului de activitate in care se incadreazd solicitarea;
i. fbtografii ce atestd stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrdri pentru care se

sol icitd sprij in financiar;
J. declaratia de impartialitate, anexa2,
k. bugetul de venituri si cheltuieli;
l. sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 3l decembrie anLrl precedent la organul
fiscal competent; - Bilant contabil vizat pe anul anterior;
m. Copie CIF.

Carritolul III - Condifii de eligibilitate

Vor fi supuse evalu[rii numai solicitdrile care intrunesc urm[toarele criterii de selecfie:
- proiectele sunt de interes public local;
- este doveditd capacitatea organizatoric[ qi funclionald a solicitantLrlui sprijinului financiar prin
indicarea surselor de finanfare ale proiectului.

Nu sunt selectate programele qi proiectele aflate in una din urmdtoarele situalii
(PROIECTE NEELIGIB ILE):
- documenta!ia prezentatd este incompletS;

proiectul al carui beneficiar nu si a indcplinit obligatiilc dc plata cxigibilc a impozitclor si taxclor
catre stat, preclrm si contributiile pentru asigLrrarile sociale de stat;
- furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
- a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-
un alt contract de finantare nerambursabila, tn masura in care autoritatea finantatoare poate aduce
ca dovada mijloace probante in acest sens;



- face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de dizolynls 5311

de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- nu prezinta declaratiile pe propria raspundere necesare de anexat cererii de finantare;
- cererile incomplete sau completate in mod necorespunzator;
- cererile sosite dupa termenul limita de depunere;
- cererile ce au ca obiect activitati nerelevante pentru obiectivele programului;
- proiectele care nu corespund cu scopurile si obiectivele declarate in programul lansat;

- cererile, daca solicitantii au conturile blocate ca Lrrmare a unei hotardrijudecatoresti;
- cererile, daca solicitantii se fac vinovati de declaratii inexacte cu privire la infbrmatiile solicitate
de comisia de evaluare/selectare;
- cererile, daca solicitantii au incalcat un contract incheiat cu administratia publica privind
finantarea unui proiect;
- cererile care nu sunt semnate si stampilate in original.

Pentru aceeasi activitate un beneficiar nu poate contracta decAt o singura finantare
nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal.

in vederea participarii la o procedura de selectie, solicitantii sunt obligati sa prezinte, sub
sanctiunea eliminarii, autoritatii finantatoare, o declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca
incadrarea in prevederile alineatului precederrt.

Capitolul IV - Evaluarea gi selec{ia cererilor de sprijin financiar
Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare

Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de cal.re o comisia de evaluare si selectie a

programelor, proiectelor si actiunilor sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul loca[,
formata din minimLrm 5 persoane, numita prin Dispozitia Primarului.

Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot
desch is.

Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in termen de 5
zile de la data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a caror rezolvare este de
competenta comisiei.

Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris la adresele stabilite de comun
acord cu presedintele comisiei.

Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor. Pentru a fi declarat eligibil, o
propunere de proiect trebuie sd acumuleze minim 50 de puncte.

Criterii de selectie pentru atribuirea contractului
iteriile de selecfie si punctaiele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate ln tabelul urmdtor:

Nr.
crt.

Punctaj maxim Observa{ii

1.

Vechime locag de cult
mai mica de 50 de ani
mai mare de 50 de ani

l0
15

,,

Valoarea cofinanlIrii din surse proprii ale
solicitantului
t0% l0

Pentru contribu(ii mai
mici de ljYo.
propunerea se

descalific[.

Cr

Criterii de eligibilitate



3 Lucrdri de reparatii curente ,<
4 Numarul de credinciosr 30

,7

Proiectul demonstreazi prin
fundamentarea sa oportr"rnitatea
proiectului gi utilizarea eficientd a

fondurilor

10

TOTAL 100

Proiectele vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitei de fonduri aprobat anual
prin bugetul ConsiliulLri Local cu aceasta destinatie;

In termen de l5 zile de la data incheierii lucrarilor, comisia de evaluare si selectionare
anunta, in scris, toate unitatile de cult care au depus documentatii, rezultatLrl selectiei, precum si
fondLrrile propuse a fi alocate;

Daca in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatului selectiei unitatea de cult nu
se prezinta pentru incheierea contractului de finantare, se considera ca olerta Consiliului Local nu a
fost acceptata,iar proiectele in cauza se elimina de la finantare, locurile acestora fiind preluate de
celelalte proiecte, in ordinea descrescatoare a punctajului.

Durata proiectului/programului de flnantare nu poate depasi firrele anului calendaristic.
In cazul in care exista un singur participant, procedura de selectie se repeta.
in cazuI in care, in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunere de

finantare, autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila
acestuia, daca a indeplinit cel putin pLrnctajul minim admis.

Daca nici in urma repetarii procedLrrii nu rezulta un proiect cdstigator, autoritatea
contractanta va anula procedura de atribLrire a fondLrrilor nerambursabile.

in ambele situatii de mai sus, sumele neatribuite ram6n la dispozitia Comunei Napradea,
pentru a fl utilizate conform legislatiei privind bugetele locale.

Forme de comunicare;
. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sa se transmita sub forma de document
scris.
. Orice document scris trebuie ?nregistrat in momentul transmiterii si al primirii.
' Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma
primirea.
Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:
a)scrisoare prin posta;
b)telegrama;
c)telefax;

Autoritatea finantatoare salr, dupa caz, solicitantLrl care a transmis documentele prin una
dintre fbrmle de comunicare de la literele b) si c) are obligatia de a transmite documentele
respective in cel mLrlt 24 de ore si sLrb forma de scrisoare prin posta.



Capitolul V - Acordarea sprijinului financiar

(Proceduri de plata)
Sprijinul financiar se acorda in baza unui contract incheiat intre Comuna Napradea

si unitatile de cult din Comuna Napradea, apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania, selectionate pe baza criteriilor prevazute in prezentul ghid, in transe aferente
realizarii programului sau proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecarei transe se
face prin virarea unui avans de 307o in proiect/activitate, in conditiile legii si 70o/o dupa
terminarea actiunii/proiectului si numai in baza documentelor justificative legal intocrnite.

Comuna Napradea dispune efectuarea platii catre unitatile de cult, prin virament in contul
bancar al acestora.

Unitatile de cult care beneficiazade co-flnantare au obligatia de a-si deschide un subcont
sau un cont separat in care vor fi virate sumele alocate.

Unitatile de cult care au beneficiat de subventiiinbaza prezentului regulament, au obligatia
sa intocmeasca si sa transmita Comunei Napradea rapoarte intermediare intocmite la sf6rsitul
fiecarui proiect si o raportare finala.

Capitolul Vl - Raportare si control

Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa
prezinte Comunei Napradea urmatoarele raportari :

- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in
vederea justifi carii transei anterioare.
- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitatii si va cuprinde
obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregulLri proiect cupriz6nd atAt finantarea proprie
cdt si contributia de la bugetul local al ComuneiNapradea.

Rapoartele vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin

contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.
Data documentelor justificative trebuie sa fle in concordanta cu perioada desfasurarii

actiunii.
Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a lace verificari, atdt in perioada derularii

contractului de finantare nerambursabila, cit si ulterior validarii rapoftLrlui final, dar nu mai tdrziu
de 3 luni de la data validarii.

Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea
serviciului de contabilitate din cadrul Comunei Napradea de a exercita controlul financiar asllpra
derularii activitatilor nonprofit finantate din fondurile publice.

Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza in conditiile
legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate/auditorii
independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie
pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantulLri pentru un eventual audit ulterior.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de cltre beneficiarul sprij inLrlui
financiar alocat atrage dupd sine sistarea finanf5rii qi recuperarea sumelor r"rtilizate
necorespun zdtor.

La intocrnirea deconturilor justificative pentru sprijinu[ financiar acordat de la bugetul local
al Comirnei Napradea se vor avea in vedere unndtoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox. vor fi certificate prin aplicarea
gtan-rpi lei gi a sernndtLrri i benefi c iarLrl Lr i aj Lrtoru Iui fi nanciar;



b) nu se vor admite la.jLrstificare documente care corrIin achizilii de materiale sall 5sr.yisll,
altele decAt cele pentru care a fbst acordat sprijinul financiar, care nll sunt cuprinse in clevizr"rl
inaintat pentru oblinerea sprijinului fi nanciar;

c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile Ei sd nu prezinle qtersdturi, nLl se admit
documente trimise prin f-ax;

d) facturile fiscale vor fi insolite de dispoziqii de plat6, ordine de plat[, chitan{e, bonuri de
casd, extrase privind virarnente bancare, dupd caz;

e) chitantrele care atestd pldli trebuie sd cuprinda in mod obligatoriu urmitoarele: scopul
pfalii, operaliunea pentru care se face plata, num[rul gi data eliberdrii. Chitan{ele care atest6 piati
vor fl utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale;

Capitolul VII - Dispozi{ii finale

Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decAt o singura
finantare nerambursabila de la Comuna Napradea in decursul unui an fiscal.

UAT Napradea are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii,
documentatia pentru prezentarea si elaborarea ofertei si este obligata sa comunice in scris tuturor
solicitantilor orice astf-el de completare.

Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finantari nerambursabile nu creeaza
comunei Napradea obligatia de a efectua respectiva procedura de selectie.

Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, laraa h necesara interventia instantei
de jLrdecata, in termen de l0 zile calendaristice de la data primirii notiflcarii prin care partii in
culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi
comunicata in termen de l0 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.

In cantl rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finantarii este obligat in termen de l5 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele
primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe
si proiecte de interes public.

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantarii datoreaza
dobdnzi si penalitati de int6rziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care
se constituie in venituri ale bugetului local.

Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei flnale
precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor.

MER
CONTRASEMNEAZA,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
NEGREAN VALERIA


