ROMANIA
JUDETI]L TIMI$
COMUNA $AG
CONSILIUL LOCAL

HOTARARBA
Nr. 34 din 28.03.2018
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul
local al comunei $ag, pentr unitdJile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute din
RomAnia

Consiliul Local $ag, intrunit in qedinta ordinard din 28.03.201 8 ;
AnalizAnd proiectul de hotdrare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului
financiar, de la bugetul local al comunei $ag, propus de dl Ro;u Flavius Alin primar al comunei $ag ,
prin referatul nr.2425123.03.2018 ;i referatul compartimentului Contabilirate nr.2434126.03.2018.
In conformitate cu orevederile:
> art.9l alin. (l) lit. Q9i alin. (5) lit. b) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
ts Legii privind finanlele publice locale nr. 21312006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
) Legii privind regimul finanfAr!lor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiGli
nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificdrile g! completdrile ulterioare;
> OrdonanJei Guvemului nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitdlile de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicata, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
F Hotdrdrii Guvemului nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OrdonanJei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitalile de cult apa4inand cultelor religioase recunoscute din Rom6nia,
reDublicata:

Fiind indeplinite prevederile cuprinse

in art. 44-45 9i in art. 36, alin.

19,

lit c) din Legea

administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi completArile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (l) lit. b) din Legea administraliei publice locale
nr. 21 512001, republicatd, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare:

Art.

HOTARASTE:

l.

privind acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul
local al comunei $ag, pentr unitajile de cult apa4in6nd cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
cuprins in anexa care face parte integantd din prezenta hotfuare.
A,rt,2, Se constituie Comisia de analiza a solicitirilor de soriiin financiar in urmetoarea
Se aprobd Regulamentul

componenIa:

l)

LUCA FLORIN -Viceprimar

2) HUSZTI CARMEN - SANDA -consilier local
3) HUBERT ALEXANDRU - NICOLAE -consilier local
4) IVAN VALENTIN -consilier local

5)
6)
7)

PANTEA PETRU-consilier local
POPESCU MARCEL-consilier local
PURCAR SORINA -consilier local
Secretar: BOLOCAN MELINDA - functionar.
Art. 3. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hodreri se incredinleaza Primarul comunei

$ag f i compartimentul Contabilitate.
Art.4. Prerenta hotdrdre se comunicd:

-

Institufiei Prefectului JudeluluiTimiq;
Primarului comunei $ag;
CompartimentLrlui Contabilitate;
Mass - media locald orin afisai.

PRE$ED

CONTRASEMNEAZA

LUCA
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Anexd la HotdrArea nr. 34 din 28.03.201

8

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
de la bugetul local al comunei $ag,
pentru unitlfile de cult apar{indnd cultelor religioase recunoscute din Rominia

Capitolul I - Dispozifii generale
SCOP $I

l.

DEFINIJII:

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general gi a procedurii de acordare a

unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei $ag pentru unitelile de cult
apa(indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia.

Reglementirile legale in vigoare pe baza cdruia a fost elaborat acest regulament sunt:

-

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cuh

apa1inAnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu modifcdrile Si completdrile
ulterioare prin Legea nr. 125/2002;
-

H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

O.G. nr. 82/2001, cu modificdrile Si completdrile uherioare.

2.in inlelesul prezentului regulament, termenii $i expresiile de mai jos au

urmdtoarea

semnificalie:

a)

cultele recunoscute

funclioneazd

in

- persoane

juridice de utilitate publicd publicd care se organizeazd

9i

baza prevederilor constituqionale gi ale Legii nr. 48912006 privind libertatea

religioasi gi regimul general al cultelor.

b)

unitate de cult

-

se infiinleazd gi se organizeaze de cdtre culte,

in mod autonom, potrivit

propriifor statute, regulamente gi coduri canonice, conform art. l4 din Legea nr. 48912006.

c)

licaq de cult

-

imobil in care se oficiazd servicii religioase sau care deserveqte acestui scop.

respectiv: biserica, templu, casd de rugiciune, moschee, geamie, sinagoga, casd de adunare, capeld,

ansamblu monahal, clopotnild, arhondaric, trapezd, paraclis, chilie 9i alte cl6diri 9i dependin{e
asimilate acestora;

d)
lesii.

sprijin financiar

-

sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in condiliile

DOMENIUL DE APLICARE:

3. Prevederile prezentului regulament se aplici pentru alocarea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local al comunei $ag.
4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitdtilor de
cult destinate:

a.
b.

intrelinerii gi funcliondrii unitdlilor de cult fErd venituri sau cu venituri mici;

Construirii,

in condiliile aproblrii documentaliilor tehn ico-econom ice

potrivit

reglementdrilor in vigoare, precum 9i repardrii licagurilor de cult;

c.
d.
e.
f.

Conservlrii 9i intrefinerii bunurilor de patrimoniu apa4ind cultelor religioase;
Desligurdrii unor activitdli de asistenp sociali 9i medicald ale unitdlilor de cult;
Amenajdrii 9i intrefinerii muzeelor

cu

ltural-religioase;

Construirii, amenajdrii gi repardrii clddirilor avdnd destinafia de a$ezeminte de asistenld

sociald si medicali ale unitatilor de cult;

g.
h.

Construirii gi repardrii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

Construirii gi reparirii sediilor unitdlilor de invdfdmdnt teologic, proprietate a cultelor

recunoscute.

PREVEDERI BUGETARE:

5. Programele 9i proiectele de interes public vor

fi

seleclionate pentru finan{are

prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local

al

in limita

comunei $ag, stabilit potrivit

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea gi raportarea bugetului local.

Capitolul

II - Procedura de acordare a sprijinului

financiar de la bugetul local al comunei

$ag

6. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitelile de cult recunoscute din
Romdnia se desligoari in urmdtoarele etape:
a) publicarea anunlului de participare;

b) inregistrarea documentaliei de solicitare a sprijinului financiar; ulterior desfbgurdrii
procedurii anuale de seleclie, se poate acorda sprijin financiar doar in cazul apariliei unor proiecte
de interes local de importanle majord sau a unor situalii de urgenld 9i
bugetare anuale aprobate de Consiliul local al comunei $ag;

in limita

prevederilor

c) verificarea eligibilitilii, inregistrdrii gi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnicd gi financiard a solicitantului;
d) evaluarea si selectia cererilor;
e) comunicarea rezultatelor.

7. Documentalia va

fi intocmita in limba romdnd.
fi exprimatd exclusiv in lei.

8. Suma solicitati va

9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei $ag se acordd pe

baza

urmAtoarelor documente:

a. cerere-tip - anexa

I

(formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al

comunei $ag pentru unitalile de cult apa(indnd cultelor religioase recunoscute in Rominia);
b. devizul de lucrdri, la prefuri actualizate gi potrivit reglementdrilor in vigoare privind taxa
pe valoare addugatd, pentru

lucririle

rdmase de executat, datat pe anul in curs;

c. copie de pe autorizalia de construire pentru reparagii capitale gi construclii, eliberatd
potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executlrii lucririlor de construclii, republicati, cu
mod

ificarile gi completarile ulterioare:
d. in cazul solicitdrilor privind asistenJl social6, se va depune proiectul ac[iunii respective,

inclusiv devizul aferent; documentatia

va fi inaintatd Compartimentului

contabilitate, cu

respectarea legislaliei in vigoare;
e. copie a

certificatului de inregistrare fiscald;

f. adeverinli certificati de bancd sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin
care este precizat codul

IBAN al unitIlii de cult solicitante;

g. documente care se ateste dreptul de a desEgura activitali medicale sau sociale, dupd caz;

h. declaralia pe propria rispundere a solicitantului cf, va folosi sprijinul financiar solicitat

exclusiv pentru realizarea lucrdrilor menlionate

in

documentalia ata$atd cererii, conform

formufarului tip - anexa 2;

i. acte care se ateste proprietatea asupra imobilelor in care se deslEgoard activiteli sociale,
medicale 5i de invifdmdnt teologic pentru care se soliciti sprijin financiar;

j. certificate fiscale

care se ateste cd solicitantul nu are datorii la bugetul de stat $i local, in

anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

k. in cazul monumentelor istorice gi al bunurilor din patrimoniul cultural nalional, se va
prezenta qi o copie a avizului eliberat de instituliile specializate in domeniul patrimoniului cultural

nalional, potrivit legislaiiei in vigoare privind restaurarea gi conservarea monumentelor istorice $i

a

bunurilor din patrimoniul cultural nalional;
l. in cazul lucrdrilor de picturd a licagurilor de cult apa(indnd Bisericii Ortodoxe Romdne,
se va prezenta gi

copia avizului eliberat de cdtre Comisia pentru pictura bisericeasci;

m. pentru celelalte necesidli ale unitllilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi insolitd
de documente specifice

tipului de activitate in care se incadreazi solicitarea;

n. copia autorizaliei din partea instituliei de specialitate
sd efectueze astfel de lucrdri, in cazul

ci firma

constructoare este abilitatd

llcagurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

o. fotografii ce atest5 stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrdri pentru
care se solicitd sprijin financiar
10. Documenta{iile incomplete vor putea

fi completate in termen de maximum 30 de zile

la data depunerii cererii; in caz contrar, acestea nu vor

fi

de

propuse pentru alocarea fondurilor

solicitate. O noui cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea

fi

depusd numai

in anul

calendaristic urmdtor.

Capitolul

I

a)
b)

III - Condifii de eligibilitate

l. Vor fi

supuse evaludrii numai solicitdrile care intrunesc urmdtoarele criterii de selecJie:

proiectele sunt de interes public local;
este

dovediti capacitatea organizatoricd gi func{ional6 a solicitantului sprijinului financiar

pnn:

-

precizarea proiectelor desldgurate in anul calendaristic anterior gi gradul de realizare a acestora;
indicarea surselor de finanlare ale proiectului.

I2. Nu sunt selectate programele $i proiectele aflate in una din urmdtoarele situatii:

a)
b)

documentalia prezentata este incomplet6;

c)

solicitanqii nu gi-au indeplinit obiigaliile de platl a impozitelor, taxelor 9i contribu[iilor

solicitanlii au conturile bancare blocate;

citre bugetul de stat ti bugetul Iocal.
Canitolul IV

-

Evaluarea gi selec(ia cererilor de sprijin financiar

13. Evaluarea gi seleclia cererilor de sprijin financiar se face de cdtre o comisie,
componenta nominalS a comisiei va fi adusd la cunogtinF publici pe site-ul autoritelii finantaloare

wyw.primariasas,ro, numai dupa incheierea sesiunii de seleclie. Comisia este legal intrunitd in
prezenla a minim cinci membri. $edinfele comisiei sunt conduse de preqedintele comisiei.
Pregedintele comisiei va asigura convocarea gi prezenla membrilor comisiei, in termen de 5 zile de

la data comunicdrii de cdtre secretarul comisiei a problemelor a

comisiei. Secretarul comisiei va

fi

ciror rezolvare

este de competenta

desemnat din cadrul aparatul propriu al primarului/registraturd.

Secretarul nu are drept de vot. Fiecare membru al comisiei va semna o declaralie de impa4ialitate,

potrivit modelului prevdzut in Anexa nr. 8 a Regulamentului. Comisia hotere;te prin votul
majoritalii simple a membrilor. Decizia comisiei de analizd. qi seleclie, inso;itd de rapoartele
evaluare privind atribuirea contractelor de finanlare nerambursabild, va

Financiar-Contabil, care va intocmi proiectul de hotlrdre, ce va

fi

de

fi inaintatA Compartiment
supus votului

in

plenul

Consiliului local al comunei $ag.
Pentru a fi declarat eligibil, o propunere de proiect trebuie sd acumuleze minim 50 de puncte.
Criteriile de seleclie gi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate in tabelul urm[tor'
Nr.
crt.

l

Criterii de eligibilitate

Punctaj maxim

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

l0
l5
Pentru contribulii mai
mici de l0%, propunerea

Valoarea cofinan;drii din surse proprii ale

solicitantului

)

-

t0%
t0%-20%

l0

pesle 20Yo

20

se descalific6.

t5

3.

Lucrdri de consolida re/reparalii capitale

4.

Lucrdri de reparafii curente

f,.

Lucrdri de finisaj

6.

Lucrdri de restaurare

7.

Proiectul demonstreazd, prin fundamentarea
sa oportunitatea proiectului gi utilrzarea
eficientd a fondurilor

8.

Observalii

l5
l0
l0
l0
15

f,

Alte finan6ri nerambursabile obtinute

Se trec numai proiectele
finalizate p6nd la data

prezentei sesiuni

TOTAL
Capitolul V

-

100

Acordarea sprijinului financiar

14. Acordarea sprijinului financiar pentru unitetile de cult, apa4inAnd cultelor religioase
recunoscute

in

Rom6nia, se face

in limita sumelor

prevezute anual

in bugetul local cu aceastd

destina!ie, prin hotirAre

a Consiliului local, cu incheierea unui protocol de finanfare

intre

autoritatea publicd locald gi unitatea de cult beneficiarS.

15. Contractul de finantare nerambursabili se incheie in termen de 30 de zile de la data
adoptarii hotdrArii prin care a fost alocat sprilinul financiar de cdtre Consiliul local al comunei $ag.
16. Comunicarea rezultatului selecliei se face

in mod public, pe site-ul Primdriei

comunei

primire.
$ag, www.primadasag.rq qi prin corespondenla scrisa, trimisd prin poqti cu confirmare de

Capitolul VI - Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unitlfilor
de

cult aparlinind cultelor religioase recunoscute din Romdnia

a sprijinului financiar pentru unitdlile de cult recunoscute din
se supune controlului compaftimentului de specialitate din Primdria comunei $ag,

17. Modul de utilizare
RomAnia

Compartimentul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercitA controlul
financiar asupra utilizdrii fondurilor publice de cAtre unitdlile de cult, apa4inAnd cultelor religioase
recunoscute din RomAnia.

18. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de cAtre beneficiarul sprijinului

financiar alocat atrage dupd sine sistarea finanlirii

gi

recuperarea sumelor utilizate

necorespunzitor.
19. La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul
local al comunei $ag se vor avea in vedere urmetoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor

fi certificate prin aplicarea

gtampilei gi a semndturii beneficiarului ajutorului financiar;

b) nu se vor admite lajustificare documente care con[in achizilii de materiale sau servicii,
altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul
inaintat pentru oblinerea sprijinului financiar;

c) documentele justificative trebuie sd fie lizibile qi sd nu prezinte $tersaturi; nu se admit
documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi insolite de dispozilii de platd, ordine de plate, chitante, bonuri de
casd, extrase

privind viramente bancare, dupd caz;

e) chitanlele care atestd pldli trebuie sd cuprindl in mod obligatoriu urm[toarele: scopul
pl61ii, operaliunea pentru care se face plata, numdrul 9i data eliberirii. Chitanlele care atest5 plali
vor fi utilizate doar in cazurile in care nu

se intocmesc

facturi fiscale;

f)

chitanlele de mdnl prin care se atestA anumite pleli

materiale de

-

pentru picturi qi procurdri de

la particulari - trebuie sd cuprindd in mod obligatoriu numele qi

prenumele

vdnzdtorului, in clar, precum gi seria gi numdrul actului de identitate al acestuia. Chitanlele vor fi
certificate de un imputernicit al primarului comunei $ag ( secretarul comisiei);

g) actele justificative vor cuprinde in mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin
care se face dovada

primirii banilor

sau chitanJa de inregistrare

in evidenla contabild a unitdtii

de

cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucrdrile de picturd bisericeascA se vor trimite o copie a documentului de platd gi o

copie a ordinului de plati prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuJiile individuale de
asigurdri sociale, asigurdri sociale de sanetate $i asiguriri de qomaj, conform legii, in cazul in care
lucrdrile de picturd sunt executate ca activitate dependentd, de un pictor angajat de unitatea de cult,

prin contract de prestdri de servicii incheiat in baza Codului civil. Pentru lucrdrile de picturi de
restaurare bisericeasci executate de cdtre o persoand fizicd autorizatd se vor trimite documentele

justificative prevazute la lit. d),

i) documentele justificative vor fi transmise pAni cel mai tArziu la data de 3l decembrie

a

fiecdrui an. in cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va face in
cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j) situalia

de lucrdri, acolo unde este cazul;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrdrilor
prevazute la cap. I arl. 4 din regulament, solicitantul va depune aldturi de documentele justificative
qi un raport

dejustificare

a

utilizirii sprijinului primit.

20. Nu se admit la justificare facturi pletite inainte de primirea sprijinului financiar sau
emise

in anii precedenli acorddrii sprijinului financiar, chiar dacd acestea au fost pldtite dupd

primirea acestuia.

21. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I aft. 4 din regulament,
vor fi transmise direct solicitantului, integral ori egalonat, cu informarea unitlJii centrale de cult.

22. Pentru acordarea trangei a doua gi a urmdtoarelor tran$e este obligatorie justificarea
sumei orimite anterior.

Capitolul VII

-

Dispozifii finale

23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legdturd cu procedura de seleclie
se va transmite de cf,tre solicitanli sub formd de document scris. Orice document scris trebuie
?nregistrat la registratura Primdriei comunei $ag, Str.

all-a, nr.49.

24. Prezentul regulament se completeazd cu prevederile legale in vigoare.

25. Prevederile regulamentului vor

fi

aplicate oric[ror forme de sprijin financiar pentru

unitd{ile de cult aparlindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, acordate incepAnd cu anul
201 8.

26. Urmdtoarele anexe fac parte integrantA din prezentul regulament:

a) Anexa

I

formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei $ag

pentru unitdlile de cult, apartrindnd cultelor religioase recunoscute in Romdnia,
b) Anexa 2

-

declaralie pe proprie rdspundere a reprezentantului unitd\i de cult.

c) Anexa 3 - raport de justificare penlru sumele primite ca sprijin fnanciar de la bugetul local al
comunei $ag,
d) Anexa 4 - protocol de fnanlare.

ANEXA

I

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

unitilile de cult aparfinAnd cultelor religioase
recunoscute in Romdnia

de la Consiliul local al comunei $ag pentru

e) Unitatea de cult soliciranti

f)

Culrul/Eparhia

g)

Adresa

complete

codul po$tal

a

unitAlii

tel

de

cult

solicitante:

fax

e-mail

oe

d)

Numdrul contului

bancar

;, ;;;",";";";;;;-,i::':::li:,1:-"1_
f)

Experienla anterioard:

DA (precizali proiectul desfhgurat in anul calendaristic anterior)

NU.

deschis la

banca

9. Date tehnice privind proiectul pentru care se

soliciti sprijinul financiar .................

Titlul de proiect................
10. Oportunitatea

I

proiectuluiin raport cu prioritdlile comunitilii:........

l. Beneficiari:...

I2.

GrupulJintd:

13. Durata in

..... numer de persoane........

timp: .................

14. Descrierea proiectu lu i

15. Date privind coordonatorul

prenumele..........

programu

lui/proiectului: Numele..............

profesia..............

func{ia......................................, Iocul

de munce............
16. Precizali dacd dispuneli qi de alte surse de finanlare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacn da,

mentiona[i numele organizaliei

9i

valoarea sprijinului financiar

)....................................

18.

Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al comunei $ag este
Semnatura qi qtampila solicitantului

de:

lei.

Data

Reprezentantul legal

10

ANEXE:

c)

ci)

Declaralie pe propria rispundere

Avizul unit4ii de cult cenfale

cii) Autorizatia

de constructie (daci este cazul)

ciii) Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacd

este cazul)

civ) Devizul lucrdrilor rimase de executat
cv) Autorizalia Comisiei de picturi bisericeascd (daci este cazul)
cvi) Copie atestat pentru activittrli sociale (dacd est€ cazul)

cvii)
cviii)

Adeverin{ilBAN

Copie CIF
cix) Extrasul de C.F. ale imobilelor in care se desf4oarl activititi sociale, medicale sau de invilimdnt teologic
cx) Fotoga6i cu stadiul actual al lucririlor.

LI

ANEXA

2

DECLARATIE

Subsemnatul,
., domiciliat in localitatea
.., str............................nr....., b1.........., ap........, jude1u1......................., coo
po$ta1..................., posesor al actului de identitate ......seria..........nr cod numerrc
persona|..............
..., ?n calitate de reprezentant legal al unitlfii de cult
..,

cunoscdnd prevederile O.G.

nr.

82/2001

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitelile de cult apa4inAnd cultelor
religioase recunoscute din Romdnia, aprobate cu modificeri gi completdri prin Legea nr.12512002,

H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.

nr. 8212001 9i prevederile din Codul penal privind falsul
rdspundere, urmdtoarele

in

declarafii, declar pe proprie

:

a) datele, informaliile gi documentele prezentate in dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau

in dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realitdlii;
b) unitatea de cult nu are datorii 9i obligalii neachitate la scaden[a cetre persoane juridice ori bunuri
urmarite in vederea executdrii silite:

c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante c5tre bugetul de stat,

bugetul

asigurdrilor sociale de stat, bugetul asiguririlor sociale de sendtate, bugetele locale sau fonduri
sDeciale:

d) md angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unit[tii de cult ........................................... sd-l

utilizezin scopul pentru care a fost solicitat

Si sd-l

justific integral, in condiliile legii;

e) documentele depuse in scopul justificdrii sumelor alocate unitdtii de cult nu au mai licut
obiectul j ustificerii cdtre alte instituqii publice;

f) certificatul de inregistrare fiscald gi contul bancar apar(in unitifii de cult care a solicitat sprijinul
financiar.
Reprezentantul unitdlii de cult solicitante,

Semndtura,
$tampila

Yizat,
Consilier economic eparhial/centru de cult,

Data,

1,2

ANEXA

3

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRTMITE cA spRrJIN FINANCIAR de ra bugetur locar ar
comunei gag
I. DATE GENERALE

g)

2.

Datele de identificare ale

unitlfii

de cult:

Datele de identificare ale reprezentantului:

II, JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

l.

Suma

primiti in anul in curs
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2. Scurti descriere a lucriirilor

efectuate

lucrlrilor efectuate pe banii primili de la bugetul local al comunei $ag
inclusiv achizilionarea de materiale de construclii):

Detaliere concret2i a

3. Finanfiri primite de la bugetul local al comunei $ag pentru unitatea de cult, in
(ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a
sprijinului financiar)

Constructie, reparalii curente sau capitale, lucrbri de picturtr, asisten[A sociald etc.

1,4

Nr.
crt.

r\nul

Suma (lei)

l.
2.
J.
4.

4' Finanfiri primite pentru unitatea de cult de la alte autoritS(i publice, altele decat Consiliul
local al comunei $ag (inclusiv fonduri europene), in perioada
.....(ultimii trei ani
anteriori cererii de acordare a sprijinului finaneiar)

Declar pe propria rispundere ci facturile gi chitanfele prezentate spre justificare in
dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institufii ale statului pentru justificarea unor
sume primite.
Cunoscdnd pedeapsa previzuti de Codul penal pentru infracfiunea de fals in
declarafii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completi 9i corectl.

AYIZAT UNITATEA
CENTRALA DE CULT"

SEMNATURA

-Lf

Anexi nr.

4

reprezentatd prin primar, domnul Rogu Flavius Alin, cu sediur in
$ag, str.

a

PROTOCOL de FINANTARE
nr. ...... din data de.
Cap. I - PARTTLE CONTRACTANTE

Art.l. - comuna $ag,

Il-a, nr.49, judelul rimiE, cod fiscal 2506200,

conr................., deschis la Trezoreria

denumit in continuare institutia finanlatoare,

ii.,ro.u.

- Cultul religios......,,...
, cu sediul in
localitatea
.....,str.............................,nr........, judetu1............... avAnd
Statutul de organizare gi funclionare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat in Monitorul oficial
al Romdniei, Parlea l, nr.... din .........., numit in continuare Cultul recunoscut/unitatea centrall
de cult pentru unitatea de cult

in temeiul:

-

O.G. nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdtile de cult
apa4inand cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu modificdrile qi
completdrile ulterioare prin Legea nr.12512002;
H.G nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 8212001, cu modificirile gi completdrile ulrerioare.
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei
$ag, pentru unit5lile de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia aprobat
prin HCL nr.
/2018,

au incheiat, de comun acord, prezentul protocol.

II - OBIECTUL

Cap.

Art.2. - Obiectul protocolului il constituie stabilirea cadrului general gi condiliile in care unitatea
finanlatoare alocd sprijin financiar unitdlii de cult pe baza dispoziliilor OrdonanJei Guvemului 41
82i2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.
125/2002, modificatd $i completata gi a normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia,
aprobate prin HotdrArea Guvernului nr. 1470/2002,cu modificirile gi completdrile ulterioare si
HCL nr. ..... I .............

alocat
CAP.

- Sprijinul financiar de la bugetul local al comunei $ag este in valoare de ..............,fiind
conform HCL nr......./.........

pentru

III DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

Art.

3. - Cultul recunoscut, prin unitelile sale locale gi centrale de cult, poate beneficia de sprijin
financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, in condiliile legii.

rt)

Art. 4. - In cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul comunei $ag cdtre
unitdlile de cult componente, cultul recunoscut are urmdtoarele drepturi gi responsabilitdqi:

a) de a verifica gi aviza, prin centrele eparhiale sau, dupd caz, structuri locale similare,
documentalia prin care unitatea de cult din subordine soliciti unitifii finanJatoare sprijin

financiar ?n baza Ordonanlei Guvernului nr. 8212001 privintl stabilirea unor
forme de sprijin
fnanciar pentru unitdlile de cult aparlint)nd cultelor religioase recunoscute clin liomdnia, aprobate
cu modificdri prin Legea nr. 12512002, mod ificatd gi completati gi a normelor de aplicare ale
acesteia;

urmiri corectitudinea gi respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca sprijin
financiar, in conformitate cu O.C. nr. 8212001,9i destinagia fondurilor alocate prin ceftificarea
documentelor transmise unitlfii fi nantatoare;
b) de a

c) are obligalia

si ia mdsurile necesare direct sau prin centrele

eparhiale, dupd caz, pentru ca
unitelile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea finanfatoare gi nu l-au
justificat in termenul legal sd restituie la bugetul local suma nejustificatd.

Art. 5' - cultul recunoscutva

coopera gi va sprijini reprezentanlii unitifii finanfatoare in
activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicit[ sau a fost acordat sprijin
financiar.

Art.

in situagia in care unitatea finanfatoare nu poate vira fondurile financiare direct unitdtii
de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, dupd
6. -

caz, acesta din urmd are obligalia de a transmite intreaga sume alocati de catre unitatea
finanfatoare uniElii beneficiare in cel mult cinci zile lucrdtoare.

Art.7.

-

Pe(ile pot stabili, de comun acord, un calendar al intAlnirilor cu reprezentanlii cultului
recunoscut sau centrelor eparhiale, dupd caz, in vederea j ustificdrii integrale a sumelor primite.
8. - Unitatea finanfatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin
financiar pentru uniElile de cult care nu justificd fondurile alocate, iar timp de un an unitdjilor de
cult care le-au justificat cu intarziere.

Art.

Art.

9. - Unitatea

Art.

10, -

finanfatoare are dreptul de a

fi

prezent, prin reprezentantul siu, la recepJia
lucrdrilor de construire sau reparare a bisericilor realizate gi cu sprijinul sdu.

Unitatea finanJatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situalia
privind folosirea gi just ificarea fondurilor alocate unit[tilor din subordinea sa.

Art.

11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitdfile de cult recunoscute din
Romdnia se supune controlului compartimentu lu i de specialitate din Primdria comunei $ag
Compartimentul de Audit public intem, potrivit legii. Cuftea de Conturi exercitd controlul financiar
asupra utilizarii fondurilor publice de cdtre unitalile de cult, apa4inAnd cultelor religioase
recunoscute din Romdnia.

Art'

12 Unitatea finanfatoare are obliga!ia sd sesizeze organelor de control, in cazul existenlei
unor indicii temeinice privind folosirea ilegali a fondurilor alocate uniEtilor de cult.
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COML]\A SAG,

CULTUL RELI,GIOS/Unitatea de cult

PRESEDINTE DE SEDINTA

LUCA FLORIN
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