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finan{area nerambursabili din fbnduri publice a programelor, proiectelor gi
acfiunilor culturale, pentru activitifi educativ-gtiinfifice, sportive, de recreere

gi de tineret, sprijinul financiar acordat unititilor de cult din bugetul
Consiliului local pe anul 2017

Consiliul al comunei Ojdula ,

intrunit in qedinla sa ordinard rdin data de 25 mai 2017,
analizdnd Expunerea de motive al primarului comunei ojdula,

privind finanlarea nerambursabild din fonduri publice a programelor, proiectelor qi

acliunilor culturale, pentru activitdli educativ-qtiinlifice, sportive, de recreere si de

tineret, sprijinul financiar acordat unitSlilor de cult din bugetul Consiliului local
comunei Ojdula pe anul 2A17,

avAnd in vedere:

- R-aportul de avizare a! comisriei de specialitate precum gi avizul de legalitate
al secretarului 

I

- Hotdrdrea Consiliului Loca.l al comunei Ojdula nr. f930.03.2017 privind
aprobarea bugetului local al comunei Ojdula, pe anul 2017;

in conformitate cu prevederile:
- art.3, alin. (2) din Legea n:. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr.35012005 privind r:egimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitSli nonprofit de interes general, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare ;

- Ordinului Agenliei Nationalle pentru Sport nr. 13012006 privind finanlarea
nerambursabild din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat
qi ale asocialiilor pe ramura de sport judelene gi ale municipiului Bucuresti, cu
modi ficirile ulterioare ;

- O. G. nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitSlile de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu
modificdri 9i completbri prin Legear nr. 12512002; cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G" ff. 821200I
privind stabilirea unor forme de spriLjin financiar pentru unitdlile de cult aparfin6nd

r)



cultelor religioase recunoscute din lRomAnia, aprobate prin H. G. nr. 147012002, cu t?
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- art.45 alin. (2) 9i art 115 alin (1) lit.,,b"
locale nr.2l5l200l, republicatd, cu modificdrile qi

din Legea administrafiei publice

completdrile ulterioare;
HorARAgrE:

Art' 1. - Se aprobd derularea Programului ,, Finanlarea asocialiilor gi
fundaliilor din oomuna Ojdula" pe anul ZO1l, conform descrierii din Anexa nr.l
care faae parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art' 2. - Se aproba Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile
de la bugetul local alocate pentru activitilli nonprofit de interes local, Anexa nr. 2.la
prezenta hotardre din care face parte integrantd.

Art' 3. Se aprobd repartizarea sumei de 73000 lei, din fondul alocat prin
bugetul Comunei ojdula pe anul 2or7 pentru finanlarea nerambursabild din fonduri
publice a programelor, proiectelor gi acfiunilor sportive, conform anexei nr.3.

Art. 4. Se aprobd, tepartizarea sumei de 32500 lei, din fondul alocat prin
bugetul Comunei Ojdula pe anul 2017 pentru finanlarea nerambursabili din fonduri
publice a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul cultelor. conform
anexei.

Art. 5. Se constituie Comisjia de evaluare gi seleclionare a proiectelor in
vederea atribuirii contractelor de finanfare nerarnbursabild din fonduri publice
pentru activitdli sportive, precum qii de sprijin financiar acordat unitdlilor de cult,
culturd in urmitoarea componen!6:

- Nagy Sarolta preqedinte
- Peter Enikri secretar
- Yit6Iyos L6sz16 membru
- Vajda Edit membru
- Sz6cs Almos membru

Art.6. Se constituie Comisia de solutionare a contesta{iilor cu urm6toarea
componenld:

- Haicau Maria
- Szecselean Rita
- Szab6 Ddnes
Art.7. Cu aducetealaindeplinire aprezentei hotdr6ri se insdrcineazd,primarul

comunei Ojdula, Compartimenlul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei oidula qi beneficiarii finan{drii.

Contrasemneazd
secretarul comunei

Peter Marta Judit

Pregedinte de gedinti
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL OJDULA

ANEXA NR.l la H.C.L nr. 017

DESCRIEREA PROGRAMULUI
,,Finanfarea asociafiilor gi fundafiilor din comunaOjdula" pe anul Z0l7

( 1 ) Autoritatea finanJatoare
comuna ojdula ca organ al autorit[tii administra]iei publice locale, cu sediul in str. principald nr.1008, jud" covasna, cod Fiscal 4404508, tel. ozel-z+esss, fax 0267-346555 gi e-mailojdula@gmail'ro, acordd finanldri nerambursabile pentru activit[Ji nonprofit de interes general,in conformitate cu legisla{ia in vigoare descrisd in }iotdrAre.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este promova-re a activrtd\ilor din domeniul culturii, tineretulului, sportului,
educalional 9i social gi oferirea unor soluJii la aceste nevoi; stimularea organizalIilor nonprofit cuactivitate in domeniul social, cultural, tineret, educativ pentru realizarea unor proiecte/acJiuni
sociale de interes public local,
(3) Obiective specifice
Obiectivele specifice ale programului sunt:

c stimularea implicdrii cet[fenilor- gi a organizaliilor neguvemamentale in promovarea
importantei gi a valoarilor culturale, tineretului, sportului gi in activitdti de cult.o dezvoltarea parleneriatelor locale in sprijinul solutiondrii problemelor sociale, a creqteriicalitdlii vie{ii, a cregterii gi educdrii copiilor.

(5) Beneficiarii direcli
Beneficiarii directi ai Programului sunt :

' or,ganizatiile neguvernamentale infiinJate in baza OrdonanJei de Guvern nr.2612000, cumodificdrile gi eompletdrile ulterioare modificatd qi aprobatd prin activitatein domeniul culturd, educativ-gtiin{ific, recreere, sport si r.eligie din
' organizatii cu personaritate juridicd, non-profit, are cultelor rel legal dincomuna Ojdula

(6) Beneficiarii indirecli
Beneficiarii indirecli ai programului sunt l'cuitorii din comuna oidula.

0)Durata
Durata Programului este 30 "A3 .ZAfi - LS .I2 "ZAi^7 .

(8) Bugetul Programului
suma totala alocatd pentru Program in anu.l 2017 sastabilit cu ocaziaadoptdrii bugetului local alcomunei Ojdula pe anul 2017.

(9) Procedura aplicat1
Finan{area nerambursabild acordatd din fo,ndwi publice unui beneficiar se va face in baza unuicontract de finanfare nerambursabild incheiat intre consiliul iocal al com. ojdula, reprezentat dePrimar, in calitate de ordonator principal de credite, qi beneficiar, selectat in urma aplicdiiiprocedurii selecliei publice de proiecte.
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ANEXA NR.2 la H.C.L nr 017

REGULAMENT privind regimul finanfirilor nerambursabile de la bugetul local alocate
pentru activiti(i nonprofit de interes local

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

SCOP $I DEF'INITII
1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a proced'rii pentru
atribuirea contractelor de finantare nerambursabila 

-din 
fonduri pub-lice, precum si caile de atac

ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica p.o"idrr.u de atribuire a contractelor
de hnantare nerambursabila acordate din bugetul local al comunei ojdula;
2. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile ie mai jos au urmatoarea
semnificatie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o
persoana frzica sau juridica;
b) autoritate finantatoare - Consiliul Local al com.Oidula;
c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contrictul de finantare
aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte:
d) cheltuieli eligihile cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru frnantarea
nerambursabila, conform prezentului regulament;
e) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul
I ocal al com.ojdula, in caritate de autoritate finantatoare si beneficiar;
f) finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea
desfasurarii de catre persoane frzice sau persoane juridice fara scop patiimonial a unor activitati

nonprofit care sa contribuie larealizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul

comunei Ojdula

g) cal de catr dula;h) atrimonial3. privind ?ffi:h.
nerambursabila.
4' Solicitantii trebuie sa fie persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii
constituite conform legii sau organtzalii cu personaliiaie juridici, non-profit, ale cultelor
religioase recunoscute legal, de pe raza"orrrrrrrei Ojdula.
5' Finantarile ne ate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de
interes public in de catre solicitanti, in completarea venituriloi proprii si a
celcr primite sub sponsorizari.

DOMENIU DE APLICARE
6' Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare
nerambursabila de la bugetul local al comunei Ojdula;
7 ' Ptezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de intervent ie in caz de calamitate si desprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu ud.r". atingere procedurilor stabilite prin legi
speciale.

nerambursabila in urma

8, Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru
activitati din domeniile reglementate de Leeea
clasifi cate, cu modificarile ulterioare.

activitati generatoare de profit si nici pentru
nr.18212002 privind protectia informatiilor

PRINCIPII
9. Principiile care stau la baza atrlbuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara
activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiari



IQ,
( i)

utilizarii folosirea sistemului concurential si a
sa faca po a specificatiilor tehnice si financiare
a contractu

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoarela aplicateaprocedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si acriteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoanaftzica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui
contractual respectiv;
e) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile uneiactivttatr a catei executare a fost deja inceputa sau frnalizata la data incheierii contractului dennantare:
f) cofinantarea, in sabile trebuie insotite de o contributie proprie
de minimumlDo/" rii din partea beneficiarului;
g) anualitatea, in s uri de finantare in cadrul anului calendaristic incare s-a acordat frnantareanerambursabila din bugetul local.
10' Finantarea se acorda pentru acoperirea partrala a unui program ori proiect in baza unui
:^":.q11 --^."heiat 

intre parti, a cererii de finantare si a bugeiului inaintat conform prezentului
regulament.

PREVEDERI BUGETARE
12. Programele si proiectele de interes public vor fi n cadrullimitelor fondului anual aprobat de consiliul local
prevederilor legale referitoari la eraborarea, aprobarea, e , ia".Ti]t'

INFORMAREA PUBLICA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA
13' Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile

r comisiei de evaluare si selectionare, proceduriie de
erambursabila, contractele de finantare nerambursabila
beneficiarii, preeum si rapoartele de executie bugetaraprivind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, fotrivit dispozitiilorLeg1i544l2001privind1iberulacceSlainformatiiledeinterespublic.

cAPrroLUL il - Procedura de soricitare a finantarii
1' Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face pe baza selectiei publice deproiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduripublice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principi lror prevazute lapunctul 3 al primului capitol.
2. Anual pot exista una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.
3' Procedura de selectie de proie cte, organizata de Primaria si Consiliul local al comunei ojdulava cuprinde urmatoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) inscrierea candidatilor;
d) transmiterea documentatieit
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si
si financiara;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunic arca r ezultatelo\

a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica

i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila4' Documentatia de solicitare a finantarii se va depune intr-un exemplar la registraturaconsiliului Local al com. ojdula, la sediul primariei ojdula.
5" Documentatiava fi intocmita in limba romana.
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6' Propunerea de proiect ate caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului sitrebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana
imputemicita legal de acesta.
7' Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RoN) si va ramane ferm pe toata
durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.
8' In vederea organizatii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile de
solicitare a finantarii se vor depune in termenul stabilit de iatre autoritatea finantatoare prin
anuntul de participare.
9. Documentatia solicitantilor persoane juridice va contine actele prevazutemai jos:
a) formularul de solicitarc afinantarii conform prezentului regulament;
b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectuluif
c) copii ale actului constitutiv, statutului si certificatului de inregistrare fiscala, ale actelor
doveditoare ale sediului organizatiei solicitante si ale actelor aditionai!, dupa caz;
d) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la
administratia finantelor publice; in cazul in care acestea nu sunt finalizite, se vor depune
situatiile aferente exercitiului financiar anterior
e) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatli
guvemamentale si neguvernamentale, daca este cazul;
I) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local
g) declaratia de impartialitate,
h) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute
i) alte documente considerate relevante de catre aplicant

cAPITot,uL III - criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile
1' Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare:
a) programele si proiectele sunt de interes public local;
li) este dovedita capacitatea otganizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:
- experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare
- caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proilctului (cetatenii, comunitatea);
- capacrtatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul
propus;
- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatirguvemamentale
si neguvernamentale dintarasi din strainatate, dupacaz.
2" Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii. La acord.area punctajului vor fi
considerate ca prioritare:
! Relevanta proiectului propus, prin raport are raobiectivele programului;
! R.elevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local:! Gradul de implicare si conlucrare dintre organizatii;
! Claritate si realism in alcatuirea planului de actiune;
n claritatea, relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse;
! Dimensiunea impactului prevazut;
3. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, pct.5;
4' Nu sunt selectionate programele ori proiectele aflate in rrnu dintre urmatoarele situatii:
a) documentatia ptezentata este incompleta si nu respecta prevederile din capitolul II privind
documentatia de solicitar e a finantarii ;
b) au conturile bancare blocate;
c) soiicitantii nu ntract de finantare anterior (in acest caz le va fi suspendat
dreptul de a parti frnantare pe o perioada de un an de zile);
d) solicitantii au inexacte la o participare anterioara.
e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor sicontributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precurnsi bugetul asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL IV - Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si selectionare
1' Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si selectionare
stabilita prin hotararea CL.
2' Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot
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deschis' Presedintele comisiei a asigura convocalea membrilor comisiei, in termen de 5 zile dela data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a caror rezolvare este de
competenta comisiei.
3' Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele stabilite decomun acord cu presedintele comisiei.
4" Fiecare membru al comisiei va sernna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului
prevazut in prezentul regulament
6. Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor.

cdPITor,uL v - Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor
1" Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicie de urgenta, pe masura inregistrarii,
secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisiei nu va accepta
documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor
f,r returnate soiicitantului cu prioritate.
2. Docurnentatia de solicitare afrnantarii este
selectionare in termenul stabilit prin anuntul
evaluare.

analizata de catre membrii comisiei de evaluare si
de participare si va fi notata potrivit criteriilor de

3" Comisia de evaluare si selectionare inarnteaza procesul verbal de stabilire a proiectelor
castigatoare, a procedurii de selectie comparlimentului de specialitate din cadrul primdriei in
vederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind ulo"ur.u sumelor din bugetul local.'4' In termen de 5 zlle de la data incheierii lucrarilor, secretarul comisiei comunica in scris
aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

1.1::l: cererile selectionate in uma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarei grile de
evaluare:
Criteriu pondere (7o)
- capacitate de realizare
- participarea partilor
- soliditate financiara
- rczultate asteptate
- durabilitatea programului sau proiectului 20
- aport propriu 20

CAPITOLUL vI - rncheierea contractului de finantare
1' Contractul se incheie intre Consiliul Local al comunei Ojdula si solicitantul selectionat,in termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie aproiectelor in presa locala si pe site-ul primariei ojdula.
2' La contract se vor anexa formularul de solicitare J finantarii precum si bugetul de venituri sicheltuieli al programului/proiectului.
3' Dispozitiile art. 75,J6, art.77 alin. (1), aft.78 si 79 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.601200r, aprobata cu modificari si completari prin Legea rtr. 212120i2, 

"u 
modificarile sicompletarile ulterioare, se aplica in mod corespun-zator si contractelor de finantare

nerambursabila din fonduri publice.

CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finantare
1' Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate inbaza unui contract de finantare nerambursabila
numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii
contractului.

':_2?r:t?tiile 
de cheltuieii eligibile si neeligibile sunt cuprinse in formularul prezentului

regulament.
3. 

-Autoritatea 
fi nantatoare si benefi ciarul pot

platile catre beneficiar sa se faca in transe, in
functie de evaluarea posibilelor riscuri financ
ori de costurile inteme de organizare si functionare ale beneficiarului.
4' Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizition eaza, dinfonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedur a d,e achizitie este cea

20
15

10

15
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prevazuta de ordonanta de urgenta a Guvernului rtr. 6012001, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea m.21212002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL vIIr - Procedura de raportare si control
1" Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa prezinte
consiliului local al comunei ojdula urmatoarele raportari:

e: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in
sei anterioare. OBS. Vor fr depuse doar la solicitarea expresa a autoritatii

2' Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin
contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor unna procedurile specifice.
3' Comisia de Evaluare si Selectie va stabili driratele contractelor de finantare astfbl incat saasigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimei transe in anulcalendaristic in care s-a acordat finantarea.
4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezentaurmatoarele documente:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de achizitionareade bunuri si servicii: factura fiscala, insotita de chitanta/ordin de piata/bon fiscal, cuevidentierea tipurilor de produse;
- pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, factura fiscala,
chitanta/ordin de plataldispozitie de plata
- pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal
care corespunde legislatiei aflate in vigoare.
Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasuririiactiunii.
Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea.5' Autoritatea frnantatoare isi rezerva dreptul de a fa'ce verificari, atat in perioada derulariicontractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final, dar nu maitarziu de 3 luni de la data validarii.
6' contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea
Compartimentului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derulariiactivitatilor nonprofit finantate din fondurile publice.
7' Regimul de gestionare a sumelor finanta-te si controlul frnanciar se rcalizeaza in conditiilelegii' Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de speciali tatelauditorra
independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand raportul final aiproiectului trebuiepastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pintru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL IX - Sanctiuni
1. Contractele de frnantare pot fi reziliate de pl
judecata, in termen de l0 zile calendaristice di
i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit
comunicata in termen de 10 zile calendaristice d
neeoresputrzatoare a uneia sau mai multor oblisat
2' rn cazul rezilierii contractului ca urmare a-neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returnezl ordonatorului principal de credite sumele

llllli,^il^::T:"-t.i*.egesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii ;1., il;i#;sr prorecte de interes public.
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3' Pentru sumele restituite ca unnare a rezilier:i contractuiui beneficiarii finantari i datoreaza
dabanzi si penalitati de intarziere, confotm legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care
se constituie in venituri ale bugetului local.
4' Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum
si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor

CAPITOLUL X - Dispozitii finale
1" orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie sau
derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de
document scris. orice document scris trebuie inregistrat in momentul primirii la registratura
Primariei Ojdula.
2.Prezenrul regulament se completeazacu prevederile legale in vigoare.
3. Frevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din
bugetul local incepand cu anul bugetar 2017:
4. Formularele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament.
a) formular cerere de finantare
b) bugetul de venit si cheltuieli
c) declaratie pe propria raspundere
d) formular pentru raportari intermediare si finale
e) declaratie de impartialitate a beneficiarului
I cheltuieli eligibile si neeligibile
g) adresa de inaintare a raportului final sau intermediar
h) declaratie de impartialitate a membrilor comisiei Evaluare si selectie



h
FORMULAR pentru raportari intermediare si finale

incheiat in data deContract nr.

Organizatia
- adresa:
- telefon/fax:

Titlul proiectului:

Data inaintarii raportului:

I. Raport de activitate

Realizarea activitatilor

raport cu fiecare qctivitqte desfasurata, in



"\II. Raport financiar
1. Date despre finantare:
- valoarea totaraa proiectului, conform contractului de
- valoarea finantarii cumulate ra dataintocmirii raDofir

finantare nr. din
ui:

itol de cheltuieli modelul

pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale,
de plata.

din care:

mar

Presedintele asociatiei/fundatiei/o r ganizatiei/curtului
(numele, prenumele si semnatura)

Coordonatorulprogramului/proiectului. 
. . . .. . . . .

(numele, prenumele si semnatura)

Responsabilul financiar al asociatiei/fundatie il organizatiei/cultului
(numele, prenumele si semnatura)

Data.........
Stamoila

Prevederi conform bugetului anexa

Onorarii/
Fond premiere/
Consultanta

Categoria
Cheltuieli

Nr.si data
document
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Catre,

Primaria

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu ff.
, avand titlul care a avut/are loc

ln , in perioada in valoare de

conform contractului nr. din data de

Data

Reprezentant legal

Numele si prenumele

Semnatura

Coordonator proiect

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila organizatiei
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CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

al, comunicatii etc.
sali de activitati;
premiile acordate in cadrul proiectului;
transport echipamente si materiale, bonuri de

Transpottul se va tealizape cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;nu se accepta transport taxi pentru persoane;
- Cazare si masa: cazatea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului
(hotel.max3 stele, nu se accepta la decont bauturi alcoolice, tigari si produse alimentare de lux -rncluslv calea )

- C.o1sy9.1Uile: papetarie, toner, cartus imprimanta, markere etc.;- Achizitii servicii: orice activitate preitata de o persoana juridica sau fizica, care nu setncadreaza
la categoriile onorarii. Exemple: servicii postale, traduceri, tehnoredactare, developari filme foto,montaje filme etc. Exclus servicii de consultanta

- Tiparituri: publicatii, brosuri, pliante, fluturasi, manuale, carti, afise etc.- Publicitate/actiuni promotionale ale proiectului/programului (maxim 7% din bugetulproiectului)
- Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate , d,ar care se justifica
pentru activitatile proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:
o Cheltuielile de chirie sediu
o Cheltuieli cu personalul
o Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixeo Achizitii de terenuri. cladiri
o Alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fonduri publice
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DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

a membrului Comisiei de evaluare qi selectionare

I

Subsemnatul """" ...... detin, ca membru al comisiei de evaruare si
selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de
la bugetul local al ...'., calitatea de evaluator al proiectelor inaintate
comisiei.

Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al Il-lea
inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de
acordare a finantarii integrale sau partiala a proiectelor/programelor de interes public,
inaintate comisiei de evaluare si selectionare a orgarizatiilor neguvemamentale fara scop
lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al ..................
confirm ca, in situatia in chre as descoperi, in cursul actiunii de selectionare si evaluare, ca
un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.
Data
Semnatura


