
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILTIJL LOCAL AL CO\IAUNEI BTLBOR,

HOTARAREA NR. 33 130,06.202I
pri"zind aprobarea Programulu.i anual de acordare de finanJdri nerambursabile din fonduri

bugetului lpcal al Comunei Bilbor, in anul 2021 pentru activitdli nonprofit de interes gene
local , Docsmentalia de atribuire ;i a Ghidului solicitantului pentru airibuirea contractelor

finan!are

Consiliul local al comunei Bilbor, intrunit in gedinf[ ordinard in data de 30.06.2021.
Avdnd in vodere:

- prqiectul de hotdrdre privind aprobarea Programului anual de acordare de h
nerarnbursabile din fondurile bugetului local al Comunei Bilbor, in anul 2021 pentru activifali
nonp.rofit dg interes general local Eia Ghidului solicitantului oentru atribuirea contractelor de
Irnan!are;

- raportul compartimentului de specialitate nr. 40 12021;
- Legea rtr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor

normatiye cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- HCL nr. 2212021 privind aprobarea bugetului local pentru anul2021 .

- Avi4ele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local nr54,55,561202
- Procpsul verbal nr.81202I, de afiqare al proiectului de HCL cu caracter normativ;
in bazaprevederilor:
- Att. 23 din Legea nr. 2'7312006, privind finanlele publice locale, cu modificdril

completdrilg ulterioare;
- Art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 gi art. 15 din Legyea nr. 35012005 privind regi

finantfdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate perntru activitali nonprofit de int
general, cu (nodificdrile qi completdrile ulterioare;

- Art. 28 alin (1'; din Legea tinerilor nr. 35012006 cu modificdrile si com
ulteri,oare;

- Ordinul ff. 66412018 privind finanlarea din fonduri publice a proiectelor
programelorr sportive cu modificririle gi completdrile ulterioare;

- !.geu m.9812016 privin<l achiziliile publice cu modificdrile qi completdrile ulter
- In temeiul prevederilor art. l29,alin.2lit,d,,,alin.7lit,,a, d, f', alin S lit,,a,'

139, irlin.5) lit. a), art. 196, alirL.l) lit. a) art. 197 ahn. 1,2.,4), art. 198, alin.l) din o.u.G
5712019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al comunei Bilbor adopta urmd

norAnARn:

Art.l. Se aprobf ,, Programul anual de acordare
fondurile bugetului local al Comunei Bilbor, inanul202I
general local conform Anexei nr 1 la prezentahotdrdre.

gi de finantdri nerambursabile
pentru activitAli nonprofit de inte

Art. 2 Se aprobd ,, Docurnentalia gi Ghidul solicitarrtului pentru atribuirea contractefor
de finanlarerpebaza selecfiei de proiecte pentru activitdli nonprofit de interes general local
anul2021 din bugetul local ,,Act.ivitalilor de tineret din cornuna Bilbor" conform Anexei
2 la prezenta hot[rdre.

Art. 3 Seleclionarea qi evaluarea proiectelor
fi nanlare nelambursabild gi solul:i onarea contestafiilor,
numitd prin pispozilia Primarului Comunei Bilbor,

in vederea atribuirii contractelor
se va face de cdtre o comisie ce vd fi
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Anexa nr.2la Prog. anual de fi
a act, de tineret din comuna Bilbor, pe

GHIDUL SOLICITANTTILUI
"Programpl anual de finanfale nerambursabili a activiti{ilor de tineret din comuna

pe anul 2021

l. Autoritafea finanfatoare:
Comuna Bilbor, comuna Bilbor, localitatea Bilbor, nr. l2O,cod fiscal 4246092, tell
355004.
2. Denumi4ea programului:
"Programril anual de finan{are nerambursabill a activititilor de tineret din comuna
pe anul 2011

3. Scopul ppogramului:
Stimrrlarea implicdrii persoani:lor ftzice sau persoanelor juridice ftrd scop patri
valorificarep gi promovarea pote:nfialului cultural al com. Bilbor; stimularea participarii gi
accesibilitdlii locuitorilor com. Ililbor lavia[a culturald, prin diversifrcarea ofertei culturaleaccesibilitdlii locuitoril,
4. Activiti{i finan{ate.'
Comuna Bilbor acorddComuna Bilbor acordd finanfdri nerambursabile pe bazd, de seleclie de proiecte pentru
activiit6li:

- organrf,area de excursii tenratice pentru tineri;
- organtiarea taberelor de schimb pentru copii gi tineri;
- diverge activitdli destinate tinerilor derulate in parteneriat cu organizaliile
comunitft1ilor cu tradifii culturale, istorice, etnografice al comunei Bilbor;
- organriarea diferitelor conc:ursuri gcolare pentru elevi gi pregcolari;
- organi{area activitd}ilor gtiinfifice;
- susiinQrea contribuliei proprii pentru proiecte depuse in acest domeniu la diferite
finantaro.
- sprijinirea Ecolarilor, preEcolarilor cu pachete de cadou in cadrul taberelor

Nu se acorpd finantdri neramtrursabile pentru activitdJi ce presupun dezvoltarea in
solicitantului.
5. Benefici4rii programului..
La proceduqaja de atribuire a contractelor de finanfare nerambursabild pot participaLa procedula de atribuire a contractelor de finanfare nerambursabild pot partici
fbra scop p4trimonial - organizer{ii, asociafii ori fundatii constituite conform le
comuna Bil$or gi igi desfbgoard activitatea in comund.
6. Bugetul programului
Inba:za Hot{rdrii Consiliului Lor;al privind aprobarea bugetului local pe anul2027, cu

Ei completapile ulterioare, pe capitolul 67.02.05.02 - de cheltuieli tineret, "Program
finanfare a 4ctivitalilor de tineret in comuna Bilbor", pe anul 2021, este prevdzutA suma
lei.
7. Finanfarpa proiectelor
Finanlarea qsiguratd de ComurLa Bilbor va h de maxim g\Yo din bugetul total al
Diferenla dB minim 10% din valoarea proiectului trebruie si fie asiguratd de c[tre
(Contribufie proprie gi alte surse, de finanfare). Contribulia proprie obligatorie va fi de mi
din brrgetul fotal al proiectului. F'inanfarea proiectelor se va realizapebaza contractului de
neranrbursa$ila incheiat intre Berneficiar gi Comuna Bilbor (conform anexei m. 5), in2 ex
din care un gxemplar rdmdne la Ileneficiar gi un exemplar la Primdria Comunei Bilbor.
Finanlareaproiectelor se face conform art.37 alin (1) gi (2) din Legeanr.350/2005 privi
finanldrilor nerambrursabile dirr fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit
general, pArli la data de 30 decermbrie202I,inbaza contractului de finanfare nerambu
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documentelor justificative de decontare care trebui e pr<tzentate atdt pentru partea de
efectuate din finanfare nerambursabild, cdt gi partea de c^heltuieli efectuate din contributie
Cererile de finanlare primite vor ti examinate de cdtre Comisia de evaluare/selectare
dispc,zilia plimarului, care rlspunde pentru indeplinirea condiJiilor de eligibilitate.

Cheltuieli gligibile:
Urmiitoarelg categorii de cheltujLeli sunt eligibile in cadrul prggramelor ale comunei
acordlarea de finan!f,ri nerambun;abile pe bazaprevederilor Legii nr. 350/2005.

Chelrtuieli privind cazare^i
Cheltuielile de cazare se pot efeotua pentru servicii de cazarc in resim de 2 stele.

Chelttuieli privind masa:
cheltuieli dP masd ale participanfilor gi/sau invitatrilor. in ctrzul cheltuielilor de masd suma
nu poate depagi 50 lei/persoand,lili.

Cheltuieli de transport gi serviruii de transport:
Aceastd catpgorie cuprinde cheltuielile privind biletele
benzind, cheltuielile privind tranrsportul persoanelor.

gi abonamentele de transport,

Transportul se va realiza pe cdt posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, I
II-a, pAnd la maxim 6 lei/km.
In cazlul efegtuarii transportului r:u autovehiculele proprietatea beneficiarilor sau inchiriate
legii, se pot deconta 7,5 I combur;tibil la 100 de km, parcurgi pe distan{a cea mai scurtd.
Cheltuieli privind serviciile:
Servi<:ii de tnchiriere/ alte servicii;inchirieri echipamente/sronorizare, seminarii, cursuri, s1
Servi<:ii de publicitate: edrtarea gi tipdrirea unor publicatii - broguri, pliante, afige, bannere,
Cheltuieli privind materialele (:onsumabile: rechizite de birou, materiale protocol, caiete
etc.

Alte cheltuieli:
Onorztrii, copsultanJa, cheltuieli de salarii, pentru persoane care sunt implicat direct in
care particip[ efectiv la acordarea serviciului.

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile in "Programul anual de finanlare nerambu
activiffililor de tineret din comuna Bilbor", pe anul 2021.
cheltuielile neeligibile necesare pentru derularea proiecttrlui pot
proprie cat $i din alte surse de finanlare, tabelul de buget prutAnd fi
solicil.ant fbra aprobarea prealabi.la a finanlatorului"

fi acoperite atdt din

Cheltuielile eligibile trebuie sd fie justificate gi oportune in raport cu obiectivele
frnantarclprqiectului selectat gi siifie contractate in perioada de realizare a proiectului finan
8. Cerin{e pinime de calificare solicitate de autoritatea finanfatoare gi document
urmeazi sI fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerinfelor respective
Pot participq la procedura de seloclie de proiecte organizaliile, asociatiile gi fundaliile cu
in domeniul de tineret, c,are igi desfdgoard activitatea pe raza administrativ-teritoriald a
Bilbor care sunt acreditate confcrm legii.

Cerin{e mi4ime de calificare
sd prEzinte copia statutului in care este inscrisd activitatea in domeniul de tineret
sd prezinte raportul de activitate pentru anul anterior, cu excepJia asocialiilor, o
nou-iprfiinlate;
sd fapd dovada depunerii in termenele prevdzute de lege a situaliei financiare
anterior la organele fiscale competente, cu exceplia asocialiilor, organizafiilor nou-ir
sd nu se afle in litigiu cu instituJia finan{atoare;
sa nu aibd restanfe la plata impozitelor, taxelor gi contributiilor datorate bugetului
bugelului local.

modificat in acest sens
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Documentgle care urmeazd sd fie prezentate de solicitarnt pentru indeplinirea cerina) cererea de finanlare nerarnbursabila;
b) copia bilanlului contabil pe anul precedent gtampilat de Direcfia Generald a

Publice;

:) copii dupa actul constitutiiv, statutul gi actele adilionale, dapd, caz;
d) rapont privind activitatea solicitantului in anul precedent, dacd este cazul;
e) copio dupa cerlificatul de inregistrare fiscald;
0 cerlificat de atestare fiscatd din care sd rezulte cd gi-a indeplinit obligaliile de platd r

impopitelor gi taxelor cdtre stat, precum gi contribufiile pentru asigurdrile sociale
bugetele locale;

g) declapafia pe propria rdspundere care sd dovedeasci incadrarea in urmdtoarele
(1) Ppntru aceeagi activitate nonprofit un benefrciar nu poate contracta decdt
finanlpre nerambursabild de la aceeagi autoritate finanJatoare in decursul unui an fi
(2) In cazul in care un benr:ficiar contacteazd, in cursul aceluiagi an calendaristic,
o lin4nlare nerambursabila de la aceeagi autoritate finanfatoare, nivelul finanf6rii
depaqi o treime din totalut fondurilor publice alocate pentru programele aprobate i
autoritAtii finanlatoare restrrective.

h) copie flupd certificatul de acreditare pentru servicii sociale
i) declaratia pe propria rdspundere prin care se certificii urmdtoarele:

(l) - toate informaJiilr: sunt autentice
(2) - beneficiarul nu r;e afld in incapacitate de platd,, cu pldlile/ conturile bloc
hotardpi j udecdtoregti
(3) - nu a incdlcat cu lbund gtiinfd prevederile unui contract finanfat din fonduri
(4) - nu are restanfe la bugetul de stat
(5) - nu este condamrat
(6) - cunoagte prevederile art. 292 din Codurl penal pentru infracliunea
declarptii.
- alte documente relevante privind activitatea asociaJiei/organizaJiei negu
scop lucrativ, dupl, caz.

9. Instruc{iuni privind datele limita care trebuie rerspectate gi formaliti{ile care
indeprlinite
Comuna Bilbor lanseazd anual cel putin o sesiune de selecljie a proiectelor.
Suma afere4t[ primei sesiuni de: selectie este de 15000 lei pentru activit[1i de tineret. in
care se vao4ganiza a doua sesiurLe a proiectelor, suma aferentd celei de a doua sesiuni de
fi suma rdm4s[ nereparrizatd gi/siru nedecontat[ in urma primei sesiuni.
Proiectele sg depun, cdte un exemplar in format scris, la prim6ria comunei
comu.na Bilfor, nr. 720,judeful Flarghita.

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte:

j)

Propunerile fle proiecte depuse dupd termenul
la altd adres4 decAt cea sus-menfionatd, nu vor

prezentat la alineatul precedent, respectiv cel
fi luate in considerare gi vor fi restituite nede

in conformitate cu

Riscul trangmiterii propunerilorr de proiecte la sediul autoritdlii finanJatoare, cu
termenului limitd prevdzut mai sus, este in sarcina exclusivti a solicitantului.

10. Instrucfiuni privind modul de elaborare gi de prezenta re a
Solicitantul are obligalia de a elabora propunerea de proiect,
GhiduLlui solicitantului. in limba romAnd.

propunerii de proiect

Propunerea {e proiect trebuie sa raibd caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al con
9i trebuie sF fie semnatd, pe propria rdspundere, de cd.tre solicitant sau de c6tre o I

imputernicitfi legal de acesta. Bugetul r[mdne ferm pe toatd durata de indeplinire a
fi nantare ner'lambursabild.
Solicitantul {re obligalia de a exprrima suma in lei in propurrerea de proiect.
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Solicritantul are obligafia de a prezenta obligatoriu docurnentele cerute de autoritatea f
sub sanclinea excluderii din procedurd, pentru a permite verificarea de cdtre autoritatea f
a capacitdlilor sale.
Autoritatea finanfatoare are obligalia de a respecta caracterul confidenlial al informaliilor
de cdtre solicitanfi in scopul verificirii indeplinirii cerinlelor de calificare.
Documentele depuse in copie de cdtre solicitant vor fi serLnate pentru conformitate cu
cdlr e r epr ezpntantul I e gal al so I ir;itantului.

Dreptul de a solicita clarificdriiprivind Ghidur soricitantului
orice solicitant care a obfinut, in condiliile prezentei legi, un exemplar al
elaborarea qi prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita gi de
partea autoritAtii finanf atoare.

documenta{
a primi clari

Autonitatea finanlatoare are obligalia de a transmite rdspuns la orice solicitare
numari la apele solicitdri primite cu cel pulin 6 zile irrainte de data limitd
propunerilor de proiect.
Autorritatea finanlatoare are obligafia de a transmite rdspunsul la solicit6rile de

de clari
pentru

clarifi
puJin 4 zile lnainte de data limitiipentru depunerea propunerilor de proiect.
Autor:itatea finantatoare are dre:ptul de a completa din proprie iniliativa, in vederea cl
docutnentatfa pentru elaborarea gi prezentarea ofertei gi este obligatd sd comunice in sc
solicitanlilor orice astfel de conLpletare. Transmiterea comunicdrii trebuie sd respecte inte
timp prevdzvt Ia alineatul precedent.

11. Mtodificarea sau retragerea proiectului (cf. art.26 din Legea nr. 350/2005)
Depunerea, nlodificarea sau rctra,gerea propunerii de proiect se face cu aplicarea cores
prevederilor Ordonantei de urge.nfd a Guvernului nr. 34[.L006, privind atribuirea con
achiziltie publica de lucrdri, produse gi servicii, precum gi a contractelor de concesiune de
serviciii publioe, cu modificdrile ulterioare.

12. Anularqa selec{iei de proiecte (cf. art. 35 din Legea nLr. 350/2005)
Autorilatea firranfatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea con
finanlare ner4mbursabild in condiliile prevdzute la Ordonarrla de urgenld a Guvernului nr.
privind atribqirea contractelor de achiziJie publicd de lucrdri, produse gi servicii, p
contractelor dle concesiune de lucrdri gi servicii publice, cu modificdrile ulterioare.

l3.Informafii privind criteriiile aplicate
nerarnbursabil5

pentru atribuirea contractului de

Procedura fle selecfie a proiectelor
Anterior procedurii de seleclie gi evaluare membrii Comisiei de evaluare gi selectare sunt
depurrd declprafie de imparfialitate conform legii.
Cererile de finanfare primite vor fi examinate de citre Comisia de evaluare/selectare n
dispo;zi1ia p4imarului, care rdspunde pentru indeplinirea corLdiliilor de eligibilitate.

Nu sunt eligibile:
proiectele ale c[rui beneficiar nu gi-a indeplinit obliga]iile de plata exigibile a im
taxelor cdtpe stat, precum gi contribuJiile pentru asigurdrile sociale de stat gi bugetele local
furnrrzeazd. informa{i i fal s e in d,c cumentele prezentate ;

proiectele ale cdror beneficiar nu prezintd raportul de acrtivitate pe anul 2020, dacd este
acliunile dln acest proiecte/prolgrame sunt neconforme ori contrare scopului asocialiei/fi
a comis o gravi gregeald in materie profesionald sau nu qi-a indeplinit obligatiile asu
un etlt conlract de finanlare nerambursabild, in mdsura in care autoritatea finanfatoare
ca dovadd mijloace probante in acest sens;

- face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de
de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
t+

nlatoare

r pentru
icdri din

ri, dar
unerea

i cu cel

rificdrii,
tuturor

ul de

a

telor de
ucrdri gi

ui de
4t2006,

9ta

nan(are

IrgaJr sd

itd prin

telor
;

I ori
lel;

pnntr-
aduce

tate

qi



- nu prezinla declarafiile pe propria rispundere menlionate la punctul 8, din prezentul Ghi- cererile incomplete sau completate in mod necorespunzdtor;
- cererile sqsite dupd termenul limitd de depunere;
- cererile cq au ca obiect activitiiti nerelevante pentru obiectivele programului;
- proiectele care nu corespund cu scopurile gi obiectivele cleclarate in programul lansat;
- proiectele ale cdror beneficiari nu prezintd certificatul cle acreditare conform Legii nr.
privind asigurarea calitafii in dorneniul serviciilor sociale, ,lu modificdrile ulterioare;
- cererile pgntru sume solicitate ce reprezintdmai mult de 9Oo/o din valoare atotald,a proiec
- cererile c4re nu sunt semnate gi gtampilate in original;
- proiectele care cuprind cheltuieli de natura celor excluse, conform punctului 4 din
- proiectele ale cdror activitdl:i sunt incepute sau frnahzate la data incheierii

fi nanlare {rerambursabild.

14. Clriterii de evaluare
Secfriune

de
?

relevantd este propunerea privind scopul programului gi activitdlile

2. Buget gi eficacitatea costurilc,r - In ce mdsura bugetul este clar, realist gi detaliat, in
ce mdsurd sunt necesare cheltuielile ntru implernentarea proiectului?
3. Rezultatole proiectului - Ce rezultate concrete se vor realiza?

Nota: Nu P0ate fi luat in considerare pentru a fi finanlat un proiect care nu a intrunit un mi
puncte.
In cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanJatoare p
clarificdri gi completdri ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea
criteriilor dp eligibilitate. Clarific[rile gi completdrile solicitate de comisia de sel
inainta in tefmen de cel mult 5 ztle de la dataprimirii solicitdrii.
Numiirul de participanli la procerlura de selectie de proiecte nu este limitat.
Autoritatea finanfatoare are dreptul de a repeta procedura cle selecJie de proiecte in cazul i
se prezintd 4ici un participant.
Comisia de evaluare qi seleclie va proceda la analiza gi evaluarea proiectelor gi va i
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Proces-verbpl, in care va ardta situatia evaludrii gi selectdnii proiectelor, cele care vor fi
cele respinso de la finanfare, cu rnotivdrile de rigoare.

15. incheiereacontractului
in ve,derea asigurdrii transparenlei autoritatea finan{ato,are va da publicitdtii lista
selectate gi va comunica in termen de 15 zile beneficiarului rezultatul selectiei,
prezerntdrii acestuia la contractare.
Contractul se incheie intre Comuna Bilbor gi organizaJia/ttsocialialfundafia cdreia i s-a
proiectul.
Autoritatea f-rnanfatoare va transrnite spre publicare in Monitorul Oficial al Romdniei,
un anunJ de atribuire a contractului de finanJare nerambursabil[, nu maitdrziu de 30 de
data incheierii contractului.
Daca in teffIlen de 30 de zile de la data comunicdrii rezultatului selecfiei solicitantul nu se prezintd
pentru inchqierea contractului de cofinanfare se considerl cd finantarea nu a fost acce
proiectele in cauzd, se elimind de la finanfare.
La incheierqa contractului de finanfare nerambursabild, beneficiarul este obligat sd se
declalalie de imparfialitate, conform modelului elaborat de autoritatea finanlatoare.

3.1. Cdte activitdti se vor r<:aliza?
3.2. Nlrmdrul persoanelor care ar putea beneficia in mod direct sau indirect de pe

urrnar rezultatelor proDuse

td, iar



pot fi

In cadrul gramqlui, implemerrtarea proiectelor trebuie si se desfdgoare in anul bugetar
activitdlile
finanfare ne

iectplor trebuie sd fie derulate in perioada urmitoare semnafll
mbu4sabild, iar proiectele trebuie sd fie decontate conform contractului de

nerambu

16. Cf,i de

Actele sau iilp care determina, ori sunt rezultatul incalcarii prevederilor prezentei
pe cafe administrativd la autoritatea finanJatoare sau justiJie, in condi{iile legii.

17. Decon qi f,locarea sumei
Comuna Bil
selectate in
acesteia, int
raportului i
justificative
decembrie 2

va efectua plata cdtre asociafiile/organizatiile neguvernamentale, fbr6 scop
rul procedurii de selectie publicd de proiecte, prin virament in contul

le chEltuielilor, conform contractului de finanlare nerambursabilS, p6nd la
1, cqnform prevederilor contractului incheiat gi Metodologiei de decontare.

-o singurd trangd conform celor prevdzute in contractul de finanfare, dupd
terme(liar sau final de activitate gi a raportului financiar, pe baza doc
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Contrasem neazil pentru legalita

SECRETAR GENERAL,
Runcan Dan AdrianVi

al
lidarea
ntelor
de 30
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Anexa nr.2la Progr. anual de fin. nera
a act. de tineret din comuna Bilbor, pe anul2

HCL nr. 33 12

MODBL
ICERERE DE FINANTARE

ul anual de finanfetre nerambursabill a activit5{ilor de tineret din comun
Bilbor", pe anul2021

I
I

Vi rug6m r

finanlare! ir
de finan(arr
Cererea de I
exemplar, i
fost cerute!

ompletali pe calculator! VA rugdm respectati cerinlele formale ale cererii
cazul in care nu completafi tabelele sau nu rispundefi la intreblri cerer
va consideratl necorespunzltoare din punct de vedere formal!
nanfare, semnatd 9i gtampilatd in mod corespunzdtor se va trimite intr-un sing
npreund cu toate anexele cerute. Vd rugdm sd nu ne trimiteli anexe care nu

1e

ea

lr
lu

I.DATELE i

I.1. Denum

Asocia{ialFr

telefon
mail
I.2. Datele 

1

Numele gi

localitatea

I.3. Obiect

Speci.hcali
statutul.

OLICITANTULUI

rea gi sediul:

ndalia/Organizafia/Cult reli
, localitatea

, m. , judelul
. fax

, codul pogtal

ersoanei de contact:

rrenumele actul de identi
cod numeric personal

, Str nrl
_)J ud

e-Icod poqtal , telefon

L de activitate:

rbiectql de activitate aI asociafiei/fundafiei/organizaliei, in conformitate

r.l

-,
e-

_)
ul
ril

I.4. Codul I

I.5. Numfu
la banca

II. PR.O

II.1. Titlul

I contului bancar (IBAN) - , descl

, sucursalalfiiala/agen

IEREA DE PROIECT

roiectului

IS



Va rugam
data co

des

Aceastd

Durata pro

de dosflgura,re 
^ 

proiectului:

ne informafi despre:: timpul necesar pentru pregdtirea gi desfbgurarea proiectufui,
i a inceperii gi desftgurdrii activitAfi. Trebuie sd menJionali activitdfile cu
lor calendaristicd, pe zile qi perioade, pentru realizarea obiectivelor pe
riere trebuie sd fie atractivd, concisd gi informativd.

pdnd la /...........1................t

II.3. lLocul desf5gurare a proiectului:

II.4. Scopu

II.5. Desc

(precizali n

II.7. Rezult
(descrieli i
promoliona

II.8. Indica
obiectivele

II.9. Progra

II.10. Medi
(Vd rugdm
finanfarea)

proiectului gi semnificafia pe nivel local:

rea sqccinti a proi,ectului (Descrierea detaliatd a activitdJilor):

tele scontate in urrna desfiquririi proiectului:
pactul agteptat asupra grupurilor fintd, efecte multiplicatoare gi materi
impactul pe termetr scurt gi lung)

ri pnecigi de performan{i din care sr rezulte: acfiunile, costurile asocia
rmirite, rezultatele obfinute gi estimate pentru anii urmitori:

e de referin{I din domeniu:

ttaarea proiectului:
descrieli detaliat cum va fi mediatizat proiectul dacd Comuna Bilbor va aco

III. FNNA AREA PROIECT{JLUI



Finarr{area asiguratd de Comuna Bilbor va fi de maxim 9'0o/o din bugetul total al proiectr
Diferenfa de minim l0% din valoarea proiectului trebuie sd fie asiguratl de c6tre solici
(Contttibufie proprie gi alte surse: de finaniare). Contribulia proprie obligatorie va fi de mi
l0% din bugetul total al proiectuLlui.

III.1. Bugetul proiectului:
Completati tabelul privind bugetul proiectului:

SuLma totall/ /

Data:
Semn f,tura responsabilului de program :

Locul qtampilei:

Anexe la cererea de finantare
a) copie dupd bilanlul contabil pe anul precedent Stampilat de Direclia Finanlelor Publice;
b) coltii dupd actul constitutiv, slatutul Si actele adi|ionale, dupd caz;
c)raport privind activitatea solicitqntului in anul precedent, dacd este cazul;
d)copie dupd certificatul de inre;Tistrare fiscald;
e)copie dupd certfficatul de qcreditare pentru servicii socia,le, valabild;
f)certificat de atestare fiscald din care sd rezulte cd Si-a indeplinit obligaliile de
exigiltile a impozitelor Si taxelor cdtre stat, precum Si contribuliile pentru asigurdrile soc
de stcrt Si bugetele locale,'
g)declaralia pe propria rdspundere care sd dovedeascd incadrarea tn urmdtoarele prevede

(l) Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficier nu poate contracta decdt o si
finanlare nerambursabild de la aceeasi autoritate finanlatoare in decursul unui
/iscal.
(2) in cazul tn cere un beneficiar contrqcteazit, in clt,,sl,tl aceluiasi an calendaristic, rltai
mult de o finanlare nerctmbursabild de la aceea;i autoritate finanlatoare, nivellul

/inan\drii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programe[or

Finan{area solicitatd de la
Comuna Bilbor

Contribufia Alte surse

Cheltuieli privind cazarea

Cheltuieli privind masa

Cheltuieli de transport gi servicii
de tranLsport

Cheltuieli privind materialele
consurnabile

Cheltuieli privind serviciile

Alte cheltuieli: onorarii,
consultanf6, cheltuieli
cu salariile de incadrare
a personalului de
specialitate calificat in
domeniul asistenlei
sociale

aprobate anual in bugetul outoritdlii finanlatoare res,oective.



LICITANTULUI
natul, in calitate de reprezentant legal al organizaliei solicitante

prezentul iect, certific cd toate informafiile furnizate

un buget cA

finantata.
bine argumentatd cererea nu va

Declar pe pria rdspundere cd nu md aflr-r/persoana juridicd pe care o reprezint nu se afld

nici una din urmfitoarele situalii :

o itate de plat[;
cu pl

nua
fond

ile/conturile blocatrl conform unei hotardri judecdtoregti defi nitive;

incdlcat/a incdlcal cu bund gtiinfd prevederile unui alt contract finanlat
ri publice;

vinovat de declaraJii false cu privire la situatia economicd;

are lestanle cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de

rilor sociale de sdrrdtate, bugetele locale sau fondurile speciale;

Totodata am

nus
nu
aslg

onu
de

fo
Cunoscdnd eapsa previnutd
declarafii, verificat datele din

Numele gi p

Func!ia:
umgle:

Semndtura

in aceastd cerere sunt autenti
finanta numai acele cereri care

ingel6ciu
deturnare

de art. 292 din Codul penal pentru infracliunea de fals
prezentadeclaralie, care este completd 9i corect6.

o

o

luat la cunogtintd faptul cd Comuna Bilbor va
mai rpal intocmit, dacd suma cerutd nu este

condamnat penlru: abuz de incredere, gestiune frauduloasd,

are, dare sau luare de mit6, mdrturie mincinoasd, uz de fals,

o

O stat,



mnatpl
Iegal al
rdspundere,
finanjdrilor

faptu]l cd cunosc prevederile art. 72 din Legea
fonduri publice alocate pentru

declar pe
nr. 350/2005 privind
activitd{i nonprofit derambursabile din

general, d cum urmeazd:
ru ageeagi activitate nonprofit am solicitat (voi contracta) de la Comuna

in decursul ului frscal 2021 o singurd finanlare nerambursabild.
velul finanJdrii (in cazul in care beneficiarul contracteazd in cursul aceluiagi2N

cal mai rgrult de o finernJare nerambursabild de la Comuna Bilbor) nu
treime din ul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul
comunei Bil r (irlstitufie finanfatoare).

Numele gi

Funclia:
Semnitura

numgle:

gtampila:

Bilbor,

UAT
Contrasemneazd
Secretar general

reprezen

regl
ln



titlul

Anexa nr. 4 la Progr. anual de fin
a act. de tineret din comuna Bilbor pe

, cu funclia de , avAnd calitatea de coordonator de

II, BUGETUL PROIECTULUI

Art..l (l) geneficiarul este obligat sd respecte bugetul detaliat al proiectului, iar cheltu

efectuate conform bugetului aprobat gi a prevederilor prezentului contract.
(2) 'lbate fondurile ce fac obiectul finanfdrii, dobdnzile aferente,
achizilionarQa cirora au fost utili:zate aceste sume cAt gi alte bunuri primite

precum gi bunu

de ciitre Bpneficiar numai pentru realizarea activitalilor gi atingerea
Proier:tului. conform busetului stabilit.

in acest scop, vor
scopurilor spec

neramb.
nul202l
33 1202r

MODEL
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Nr. din data de

incheiat in tqmeiul Legii nr. 35012005 privind regimul finanfarilor nerambursabile di
alocate pentqu activititi nonprofit de interes general, a Hot[rdrii Consiliului Local al

__, privind aprobarea "Programul anual de finanfare nerambursabill a

tineret din comuna Bilbor'", pe anul 2021 gi a Procesului-verbal
t2021.;

PARTII-IE CONTRACTANI|E:

Autoritatea fi nanfatoare
COMUNA SitUor, cu sediul in c,lmuna Bilbor, localitatea Bilbor nr. l20,judeJul Harghita, bn/fax:
0266-355004, cod fiscal 4246092, conr RO39TR8224A670502200130X deschis la Trezore a Toplita,
reprezentat p6in H6ngan llie-Daniel - primar, in calitate de finanfator, pe de o parte

qi

Asoc i a f ialFq n d a{ialO r ganiza[ia cu sediul in

__, Stf. hf. _: SC, _, 9t. _,
, contul bancar nr. ntatd de

gram, 9i

, contabil-gef/responsabil fi nanciag denumitd in continuare beneficia r.

OtsIECTUL CONTRACTU]LUI

Art. lL Prezqntul contract are ca obiect finan(area nerambursabilS de cdtre Comuna Bilbor i
lei, din bugetul local pe anul2021, din capitolul 67.02.05.02 - pentru

cadrul "Programul anual de finanJare nerambursabili a activitdtilor de tineret, pe anul lt', cu

pe care Be4eficiarul le va des:Egura conform cererii de finanlare nerambursabi16 selec

finanfare.

I. DURATA CONTRA(]TULUI

Art. 2. Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprinsd intre data semndrii

a pentru

n ron
Con
acti

de

publice
i Bilbor
filor de
le nr.

ocalitatea
fiscal nr.

suma de

ineret din

lile vor fi

le pentru
fi utilizate
ficate ale



(3) in cazul in care se constatii, pe baza rapoartelor, sau ca urmare a verificarilor e

Beneficiarul a folosit sau folosegrle fondurile gi/sau bunurile achizilionate pentru derularea

intr-o manier[ neconformd cu clauzele contractuale sau dac6 nu iustifica utilizarea sumelor,

va solicita in scris restituirea acestora.
(4) Daca esto cazul, beneficiarul are obligaJia de a restitui Comunei Bilbor
de la primirga solicitarii scrise ar acestuia, sumele intrebuinlate in alte

activitAtilor.

Bugetul proiectului in lei:

tuate, cd
iectu 1ui,

an{atorul

in termen de 5 zile lucrdtoare
scopuri decdt la area

Cheltuieli

Cheltuieli privind c zarea

Cheltuieli privind masa

Cheltuieli de transport 9i
serviicii de fran
Cheltuieli privind materialele
consumabile

Cheltuieli privind serviciile

It lte pheltuieli: onorarii,
ponsultanf[, cheltu ieI i

cu salariile de

incadrare ar

personalului do

specialitate calificat
in domeniul asistenlei
sociale

llotal

III. NTODALITATEA DE PLATA
Art.4 (1) PlAtrile cdtre beneficiarr se vor face, pe bazd de documente justificative dep

proce,Curii detailate descrise in M,stodologia de finantare, aprobatd prin dispozilia primarului.
(2) Finanfarqa nerambursabild va fi pldtit[ Beneficiarului dupd prezentarca raportului final
gi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat s[-l depund la sediul Primdriei C

in termen de l0 zile de Ia terminarea proiectului.
3) Detaliile neferitoare la alte surse de finantare care au fost utilizate pentru cofinanfarea
proiectului vor fi incluse gi in raporlul financiar final,'intocmit conform prevederilor
contract.
(a) in cazul in care derularea Proiectului a fost posibild cu costuri mai mici fafd de cele

aprobate inijial, acest lucru va fi ,evidenfiat in raportul financiar final gi va fi decontatd suma

cu conditria respectirii cofinanlirii de 90-10%.

DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

Art. ii. (1) Finan(atorul:

ivit[1ilor
rezentului

$l

, potrivit

Finan{area solicitati
de la Comuna
Bilbor

ctivd,



se obliga sd pund la dispozilia beneficiarului sumele reprezentdnd finanfarea I

stabif ite prin contract, pe baza documentelor justificative depuse;
are dreptul sd solicite beneficiarului rapoarte privind derularea programului/p
are dreptul sd modifice cuantumul finanlarii alocate sau sA rezilieze prezent
dac[ beneficiarul r;omunicd date, informaJii sau inscrisuri false ori eronate, pr

cazuf neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligafiilor con
de cdtre beneficiar;
poate suspenda c;u notificare scris6, in intregime sau parlial plata, fErd
contractului, in cazul nerespectdrii de cdtre Beneficiar a oric6reia dintre obli
contractuale gi sii procedeze la verificarea intregii documentatii privind
Proiectului finanfat gi utilizarea finantirii;

e. valideazl, in cel rnult 30 de zile de la depunerea de cdtre beneficiar, raport
activitate gi raportul financiar;

L igi rezervi dreptul de a face verificdri atat in perioada deruldrii contractului
nerambursabila, cat gi ulterior validdrii celor doud rapoarte, in scopul
dosarului finanfdrii nerambursabile, dar nu mai tdrziu de 3 luni de la expirarea
prevdzuL la alineatuI anterior;

g. igi rezervd dreptul de a participa la actiunile proiectului prin primar, v
persoana delegatd ,Ce cdtre acegtia.

(2) Beneficiarul:
a. igi asumi responsabilitatea derul[rii proiectului. in acest scop, Beneficiarul va

va supraveghea desfb$urarea activitdlilor cuprinse in cadrul proiectului gi v
activitAtrile ce compun Proiectul, a cdror executare ii revine nemijlocit;

b. are dreptul sd primeascd sumele reprezentdnd finanfarea alocati, in conditriile
prezentul contract;

c. se obliga si refle,cte corect gi la zi, in evidenlele sale contabile, toate
economico-financiare ale programului/proiectului gi sd le prezinte finantat
cOte ori ii sunt soli,litate, pe durata derulirii contractului;

d. se obligd sb intocnreasc[ exact gi corect toate documentele justificative care
intocmirii deconturilor iustificative:
se obligd sd specifice, pe durata prograrnului/proiectului, pe toate mij

f.

promovare, faptul rld acest program/proiect se deruleazd, cu finantarea Comunei
in cazul in care se constat[, pebaza rapoartelor sau ca urmare a verificlrilor ef
Beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile gi/sau bunurile achizilionate pen

proiectului, intr-o manierd neconformd cu clauzele contractuale sau cd n

utilizarea sumelor, finanfatorul poate solicita in scris restituirea acestora;
beneficiarul are obligafia de a restitui Comunei Bilbor in termen de 5 zile luc
primirea solicitdrii scrise sumele intrebuinfate in alte scopuri decAt
activitalilor proiecl.ului gi cele a cdror intrebuin{are nu este dovediti conform
prezentului contraot;

h se obligi s[ prezinte finanfatorului, in termen de l0 zile de la data incetdrii proi
raport final de acti'rzitate impreund cu un raport financiar cu documentele justifi
pentru achizilionarea din fonduri publice nerambursabile de produse, lucrdri
are obligafia gi rdspunderea de a aplica prc,cedurile de achizilie publicd
dispoziliile gi legile aflate in vigoare, precum gi, in caz de control sa pund la
Cu(ii de Conturi, documentele justificative privind achiziliile publice;

J semneazf, la incheierea contractului declara(ia de impa4ialitate, conform ane
prezentul contract.

(:t) Obligafiile pirfilor pre,r,izute la art. 5, alin (l) ilit. a, respectiv alin (2),
reprezintl obliga{ii er;enfiale ale acestora.

a.

b.

c.

g

termenele

ectului;
I contract

mgiin
asumate

rezilierea
iile sale

derularea

I final de

finanfare
pletdrii

ului

rimar sau

duce gi

desfbgura

[iunile
ori de

u la baza

Bilbor;
tuate, cd

derularea
justificd

oare de la
fdgurarea

erilor

tului, un
lve;

u servicii,

dispozilia

ei nr. l.la

,d9ih-j



MIoDIFIcAREA, REZILIF:REA gI iNcnunEA coNTRACTULUI

Art. 6. Prezgntul contract poate fi modificat prin act adilional cu acordul pa4ilor.
Art. 7. Pre4entul contract poater fi reziliat de plin drept, fdrd a fi necesard interventia i

judecata, in ttermen de l0 zile calendaristice de la data primirii notificdrii prin care pa(ii in
adus la cunggtinJ[ cd nu gi-a indeplinit una sau mai multe din obligaJiile esenJiale, preze
contract gi qtilizarea contrar scopului a sumelor alocate din bugetul Comunei Bilbor. N
comunicd i4 termen de 10 zile, calendaristice de la data constatdrii neindeplinirii sau

necorespun zltoare a obligafiilor esenfiale din contract.
Art. E. Prezpntul contract inceteazd sd produc[ efbcte la data rezilierii acestuia sau, dupd
prevdzutd la art.2.

CLAUZE SPECIALE

Art. !). (l) Utilizarea alocaliilor bugetare in alte scopuri dec0t cele previzute in prezentul
interzisd gi Etrage rezilierea de clrept a acestuia frrd intervenfia instanfei judecitoregti, con
inscrise Ia afr..7 .

(2)in cazulin care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa,

obligat ca iq termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie finanlatorului t
pnmlle.
(3) In ceea ce privegte restituirea sumelor primite, benelhciarul datorcazd, dob6nzi gi 

1

intArziere, cqnform legislafiei pri'vind colectarea creanJelor bugetare, care se fac venit la bu
sau, dupd ssv,la bugetul local.
Art. 110. Be4eficiarul, dupd prez<:ntarea raportului final de activitate, impreund cu raportul
docunnentele justificative, va prinri finan{area nerambursabilil conform documentelor justifical

I\/. RAspuNnnRn

Art. ll. (l) peneficiarul este singura persoand responsabild pentru modul in care finanfarea
rdspunderea Comunei Bilbor nu va fi in nici un fel angajatd in cazul in care Beneficiarul
resporrsabilfala de te(i pentru orice prejudicii caszate in derularea Proiectului si in nici o altd
decurge dinff-o acliune sau inacliune ilicita a Beneficiarului legatd de finantarea acordatl
contrerct.

(2) Comuna Bilbor nu rdspunde in cazul nerespectdrii
cdfte angajalfi, colaboratori sau consultanli ai acestuia.

legislaliei in vigoare de cdtre Benefi

(3) Beneficiprul este rispunzdtor de respectarea legislafiei fiscale nafionale gi rdspunde
taxelo,r, impozitelor si altor oblip;afii cdtre bugetul statului presupuse de derularea Proiectul
titular este, cAt gi a penalizdrilor c,e decurg din intdrzierea acestor pl6ti.

FORTA MAJORA

Art. 12, (l) Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare necorespu
obligaliilor cp-i revin, partea care a fost impiedicati de intervenfia unui caz de fo46 major6.
(2) Este fo({ majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat gi independen
pd4ilor, care le opregte sd-gi execute obligafiile ce le revin potrivit prezentului contract.
(3) lntervenJia fo(ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd in termen de doud zile
de la data appriliei acesteia.

V DISPOZITII FINAL]O

Art.1.]. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea crean{elor rczultat
rezilierii.

Jei de

lpa i s-a

in acest

ficarea se

ndeplinirii

tract este

brm celor

e sumele

litafi de

ul de stat

nanclar $l
ve.

folosit6,
a fi {inut

situalie ce
prezentul

iar sau de

plata
cdrui

zdtoare a

de voinfa

lucrdtoare



plata taxel

Proiectului

a obliga{iil
(2) Este
de voinla
contract.
(3) In
lucrdtoare

Art.l3. P

urma rezili
Art.14. C
Romdnia.

Art.15. Cu
deruldrii
Art.16. E
nerezolvdri

Art.l7. -
care un ex

RBPRE

V.

(2) Comuna
sau de cdtre
(3) Benefici

Bilbor nu rdspunde in cazul nerespectdrii legislaJiei in vigoare de cdtre Benefi

rjafi, colaboratori sau consultanli ai acestuia.

rul este rispunzitor de respectarea legisla{iei fiscale na{ionale 9i raspunde

, impozitelor si altor obligalii cdtre bugetul statului presupuse de de

cdrui titular este, cat gi a penaliz[rilor ce decurg din intdrzierea acestor pldfl.

FORT MAJORA

Art. 12. (1) Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzd

ce-i revin, partea ciile a fost impiedicatd de intervenJia unui caz de forfa maj

majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat gi i

rfilor, care le opre$te sd-gi execute obligaliile ce le revin potrivit prezent

ia forlei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd in termen de doud

la data apariliei acesteia.

ISPOZITII FINAILE

contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea crean{elor rezu

le prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor

de Conturi a Romdniei are calitatea de a exercita controlul financiar
vitafli nonprofit finanlate din fondurile publice in temeiul prezentului contract.
ntualele litigii dintle pdrfi urmeazd a fi solulionate pe cale amiabild. In
pe cale amiabild, litigiile urmeazd a fi solulionate de instanlele compet

potrivit legi
contract s-a jincheiat in doud exemplare avdnd aceeagi forfd juridicS, di

plar pentru finanJator gi unul pentru benefrciar.

FINA ATOR
COMUNA BILBOR BENEFICIAR

ATANT LEGAI,
PRI AR

HAngan I ie-Daniel

SECRETA GENERAL UAT



Anexi nr. I
nr.

la Co{rtractul de finanfare
din

nerambursabili

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Re ntd conflict de interese orice situalie care il impiedicd pe beneficiar in
clioneze in conformitate cu obiectivele autoritdtii finanfatoare, precum gi simoment sd

in care ex obiectivd gi imparfiald a func]iilor oricdrei persoane implicate
implemen profiectului poate fi compromisd din motive familiale, politice, economice
once alte ln rese oomune cu o altd persoand.

mnatul, ca persoand ftzicd, sau ca persoand cu drept de reprezentare
organrzatiei solicitante in ceea ce priveqte implementarea proiectului, md oblig sd iau
m[surile p
definit mai

ntive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aga cum este

us, gi, de asemenea, md oblig sd informez autoritatea finanJatoare despre o
situaJie ce sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele gi

Functia:
Semnbtura

Bilbor

Contrasemneazil
Secretar general:l lntE[l\ l;z\ \uffiilr\ /"-'
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Anexa nr. 5 la
a act. de tineret din

Progr. anual de fin. neram
comuna Bilbor pe anul202

METODOLOGIA. DE FINANTARE $I DE DECONTARE

a prograpelor qi proiectelor de tineret depuse de persoane fizice, persoane juridice

ftirf, s;p patrimonial - asociafii gi funda{ii constituite conform legii, in conformitatr

cu prevqderile Legii nr. 350r/2005 privind imbunltdfirea sistemului de finan{are a

prograpnelor, proiectelor gi acfiunilor de tineret, cu modificirile 9i completirile
ulterioare

in conformifate cu prevederile Legii nr. 35012005 privind regimul finanfSrilor nerambursabile

fonduri publicp alocaie pentru activitdli nonprofit de interes general, cu modificdrile 9i comple

ulterioerre, Cqmuna Bilbor deruleazd proiecte de tineret in vederea acordirii de fina

nerambursabilB pentru realizarea diferitelor activit6li ale organizu[iilor neguvernamentale din comun

ternatice qligibile:
o pfograme de tineret2 organrzatea de excursii tematice pentru tineri,

Arii

tabeielor de schimb pentru copii qi tineri, diverse activitdfi destinate tineri

dErulate in parteneriat cu organizaliile gi institutiile comunitdlilor cu tradi

culturale, istorice, etnografice al comunei Bilbor: organizarea diferitelor concurs

gcolare pentru elevi ;;i pregcolari; organizarea activitatilor gtiinfifice; sprijini

$qolarilor Ei preEcolarilor cu pachete de cadou in cadrul taberelor".

La procedura de atribuire a contraclelor de finan{are nerambursabili pot participa persoane juridi

lbra scop patrimonial - asociafii ori fundalii constituite conform legii, care au sediul in comuna Bilb

gi igi desfrgoari activitatea in comun6.

Finanlarea nefambursabild nu poate fi folositd ta activitdli generat are de venit'

Solicitan{i I trebuie si dovedeasca,16:

a) nu au $atorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

bj au respectat obligaliile asumitte prin contractele de finanfare nerambursabil[ anterioare.

CorrLuna eifUor va efectua plata ciitre organiza{ii /fundaJii prin virament in contul bancar al acest

intr-o singur{ trangS conform celor previzute in contractul de finanfare, dupd validarea raportu

intermediar sau final de activitate gi a raportului financiar, p<> baza documentelor justificative

cheltuiielilor, conform contractului de finanfare nerambursabilb, pdnd la data limitd prev[zuti

contraatul de fi nanJare nerambursabil[.

P e baza preyederilor Legi i nr.3 5 0i2005
- finan1'arile nerambur*bil" trebuie insotite de o contribu{ie proprie de minimum 107o din valoa

totald eligibild a finantdrii din partea beneficiarului. Astfel organizalia beneficiar6 trebuie

prezinte focumentele justificative gi pentru suma ce reprezintd contributia proprie (factu

chitanld Fau ordin de platd).
pentru aceeagi activitate nonp,rofit un beneficiar nu poate contracta decdt o singurd

nerambursabild de la aceeagi autoritate finaniatoare in decursul unui an fiscal'
pentru frpndamentarea bugetului beneficiarul va prezenta oferte de pre! pentru bunurile /

ce urme4zaa fi achiziJionate pentru proiect (instructiuni pentru intocmirea bugetului)

HCL nr. 33 1202
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Proiectul este

l. este

2. nu

4. indici
5. daci

organl
6. benefi

in cazul in
termenul ind

, sau nu

depus

te arii temati
de pe

eft*\wil.l

pr ezentate comp letiri le in termenul solicitat proiectul

ivelor enu mai sus;

formularului solicitat sau nu sunt anexato

eligibile
de finanlare semndtura reprezentantului legal sau gtampi

ni decontul in termen de cel mult 30 de zile dp la termi

Bilbor,

Contrasemngazil
Secretar gengral UAT


