ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI ANDRID

ANEXA nr. 3
la HCL nr. 24 din 21.05.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANDRID

GHIDUL SOLICITANTULUI

privind acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult din Comuna Andrid
în baza prevederilor Ordonanţei nr 82/2001

DOMENIUL CULTE RELIGIOASE
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1. Acordarea sprijinului financiar
Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul:
 Ordonantei nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult apartinand cultelor religioase din Romania;
 Hotararii nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitatile de cult apartinând cultelor religioase din Romania;
 Hotararii nr. 1265/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonantei nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania, aprobate prin
Hotararea nr. 1470/2002 .
Art. 1. (1) În baza prevederilor actelor normativa prezentate mai sus, Consiliul Local
Andrid acordă anual sprijin unităţilor de cult de pe raza Comunei Andrid sub formă de contribuţii
financiare pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, construcţii şi reparaţii lăcaşuri de cult.
(2) Sumele ce se acordă anual unităţilor de cult se cuprind în bugetul comunei ca
poziţii distincte de cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare.
I. ALOCAREA DE FONDURI PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII
PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR DE CULT FĂRĂ VENITURI
SAU CU VENITURI REDUSE PRECUM ŞI PENTRU CONSTRUIREA ORI REPARAŢIA
UNITĂŢILOR DE CULT
Art. 2. În bugetul Comunei Andrid se cuprind anual sumele provenite din veniturile proprii
ale bugetului local destinate completării fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea
lăcaşurilor de cult.
Art. 3. (1) Repartizarea sumelor pe cultele religioase recunoscute din Comuna Andrid, se
face pe baza propunerilor centrelor de cult şi a comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu
încadrarea prevederile bugetare trimestriale.
(2) Sumele repartizate pentru construcţii şi reparaţii capitale ale lăcaşurilor de cult
pot fi utilizate pentru executarea lucrărilor de construcţie sau de reparaţie capitale la lăcaşurile de
cult, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor legale şi a
autorizării acestora.
Art. 4. Aprobarea sprijinului financiar pentru construcţii şi reparaţii capitale la
lăcaşurile de cult se face pe baza următoarelor documente:
- cerere-tip;
- deviz de lucrări şi extras de materiale în preţuri actualizate şi evidenţierea lucrărilor rămase
de executat pentru anul curent;
- copie de pe autorizaţia de construcţie sau reparaţie capitală;
- copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului pentru
construcţiile declarate ca monumente istorice;
- avizul eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, în cazul lucrărilor de pictură la
locaşurile de cult ale Bisericii ortodoxe Române;
- avizul centrului cultului respectiv pentru acordarea sprijinului solicitat, cu încadrarea în
suma totală repartizată cultului respectiv;
- copia de pe certificatul de înregistrare fiscală;
- adeverinţă certificată de bancă sau copia extrasului de cont, conform cu originalul, prin care
se precizează codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
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copia autorizaţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze lucrări, în
cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
- fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru
care se solicită sprijin financiar.
Art. 5. (1) Aprobarea sprijinului financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor
de cult fără venituri sau cu venituri reduse se face pe baza următoarelor documente:
- cerere-tip;
- deviz de lucrări şi extras de materiale în preţuri actualizate pentru lucrările de reparatii
curente rămase de executat;
- copia de pe certificatul de înregistrare fiscală;
- adeverinţă certificată de bancă sau copia extrasului de cont, conform cu originalul, prin care
se precizează codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
- avizul centrului cultului respectiv pentru acordarea sprijinului solicitat, cu încadrarea în
suma totală repartizată cultului respectiv.
(2) Sumele alocate în baza art.3 din prezentele norme se pot utiliza potrivit
prevederilor art.4 al.(2) din H.G.R. nr.1470/2002 pentru:
a) intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici:
 cheltuieli cu exercitarea cultului, cărbune, tămîie
 apa, salubritate
 energie electrică
 încalzire
 materiale pentru intretinere si curațenie
 vesminte
 obiecte de inventar
 reparatii curente realizate conform facturilor de achizitie si a devizelor de lucrari daca
acestea au fost executate de catre terti.
-

Potrivit prevederilor art.2 lit.a, din H.G.R. nr.1470/2002, prin lăcaș de cult se întelege
,, imobil în care se oficiaza servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv:
biserica, casa de rugaciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capela,
ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie si alte cladiri si
dependinte asimilate acestora;,
b) construirii, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico economice potrivit
reglementarilor in vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;
c) conservarii si intretinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase;
d) desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
e) amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajarii si repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta
sociala si medicala ale unitatilor de cult;
g) construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
(3) Din sumele alocate pentru sprijin financiar necesar întreţinerii şi funcţionarii
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, nu se pot plăti cheltuieli privind:
 varsaminte pentru completarea salariilor si a impozitelor si taxelor aferente acestora;
 calendare;
 lumanari;
 investitii;
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reparatii capitale;
ajutoare pentru credinciosi;
cheltuieli pentru susținerea unitaților ierarhice;
restituiri de imprumuturi;
subventii pentru unitățile din cadrul cultului;
colecte pentru diverse misiuni;
activitati agricole;
alte colecte dispuse de catre episcopie sau organul ierarhic.

II. JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
Art.6. (1) La întocmirea şi prezentarea deconturilor justificative pentru sprijinul
financiar se vor avea în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea
stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau servicii, altele
decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul inaintat
pentru obtinerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se admit documente
trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri de casa pe
care este mentionat codul fiscal al unitatii de cult, extrase privind viramente bancare, dupa caz;
e) chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: scopul platii,
operatiunea pentru care se face plata, numarul si data eliberarii. Chitantele care atestă plați vor fi
utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale;
f) pentru lucrarile de pictura bisericeasca se vor trimite o copie a documentului de plata si o copie a
ordinului de plata prin care s-au virat impozitul pe venit, contributiile individuale de asigurari
sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, conform legii, in cazul in care lucrarile
de pictura sunt executate ca activitate dependenta, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin
contract de prestari de servicii incheiat in baza Codului civil. Pentru lucrarile de pictura de
restaurare bisericeasca executate de catre o persoana fizica autorizata se vor trimite documentele
justificative prevazute la lit. d);
g) documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui
an. In cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va face in cel mult
180 de zile de la primirea acestuia. Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform
termenelor precizate, sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile
de la expirarea termenului de justificare;
h) situatia de lucrari, acolo unde este cazul;
i) pentru sprijinul financiar alocat, pentru lucrari de investitii, solicitantul va depune alaturi de
documentele justificative si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit.
(2) Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar sau emise in anii
precedenti acordarii sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost platite dupa primirea acestuia.
Art.7. Sumele acordate ca sprijin financiar vor fi transmise beneficiarului integral sau
eşalonat. Pentru acordarea tranşei următoare, în cazul acordării în tranşe a sprijinului financiar,
este obligatorie justificarea tranşei anterioare.
Art.8. Modelul cererii-tip, a declaraţiei pe proprie răspundere şi al raportului de justificare
sunt prezentate în anexele la prezentul ghid.
Art.9. Pentru zilele de întârziere faţă de termenele stabilite la art.6 al.1. se vor percepe
penalităţi de 0,5 % pentru fiecare zi, conform contractelor incheiate.
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UNITATEA DE CULT
Nr. ______/______________

Anexa nr. 1

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar de către Consiliul Local Andrid , în baza prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările‚ completările ulterioare şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Unitatea de cult solicitantă: ..................................................................................................................
Cultul sau Eparhia: ................................................................................................................................
Adresa
completă
a
unităţii
de
cult
solicitante:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult):
................................……………………………………………………………………………………
…………...............................................................................................................................
Hramul (dacă este cazul):......................................................................................................................
Numele şi prenumele reprezentantului:................................................................................................
Funcţia: ........................................... Telefon: ............................ Email: ……………………..
Număr de cod în cazul monumentelor istorice: ...................................................................................
Co
ddeschis la .....................................................................Cod Fiscal: ......................................................
IB
Obiectul cererii:..........................................................................................................................
AN
................................................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
Motivarea cererii: ..................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………….......
.............................................................................................................................................
Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: ..........................................
Numărul şi data avizului centrului unităţii de cult...............................................................................
Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: …………………….................................
Data începerii lucrărilor: .......................................................................................................................
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ................................................................................
Stadiul lucrărilor: ..................................................................................................................................
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul Local Andrid: ..................................
……………………………………………………………………………………………………….
În ce valoare: .......................................................................................................................................
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ............................................................................
CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă
oblig să justific sumele primite, conform normelor legale
SEMNĂTURA
şi ştampila solicitantului
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ANEXE:
Declaraţie pe propria răspundere
Avizul unităţii de cult centrale
Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul)
Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)
Devizul lucrărilor rămase de executat
Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)
Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul)
Adeverinţă IBAN
Copie CIF
Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale sau de
învăţământ teologic
Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor
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Anexa nr. 2
DECLARAŢIE

Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărţii de identitate
seria……nr……………………eliberat/ă de către………………………….., reprezentant legal al
parohiei/unităţii de cult cu hramul “................................................................” (dacă este cazul) din
localitatea.....................................,
str……….................................nr.........,judeţul/sectorul
........................................... având CIF............................................., cunoscând prevederile din
Codul penal privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:
- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar
sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;
- parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri
urmărite în vederea executării silite;
- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult
………………………..să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific
integral, în condiţiile legii;
- documentele depuse la Consiliul Local Andrid în scopul justificării sumelor alocate unităţii
de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;
- Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat
sprijinul financiar.
Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

SEMNĂTURA
şi ştampila solicitantului
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Anexa nr 3
RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
DE LA CONSILIUL LOCAL ANDRID PENTRU CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII
CAPITALE
I. DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unităţii de cult:
Unitatea centrală de cult

Hramul
Denumirea unităţii de cult
Adresa unităţii de cult
Judeţul
Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma
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2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)
Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Consiliul Local Andrid

3. Finanţări primite de la Consiliul Local Andrid în ultimii 5 ani pentru unitatea de cult
Nr.
Anul
Suma (lei)
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul
prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

SEMNĂTURA
L.S.
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Anexa nr. 4
RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
DE LA CONSILIUL LOCAL ANDRID PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI FUNCȚIONAREA
CULTULUI
I. DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unităţii de cult:
Unitatea centrală de cult

Hramul
Denumirea unităţii de cult
Adresa unităţii de cult
Judeţul
Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:
Date personale (CNP):

Telefon:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1

Suma primită
Din care:

2



cheltuieli cu exercitarea cultului,
cărbune, tămîie,
10

3



apa, salubritate

4



energie electrică

5



încalzire

6



7



materiale pentru intretinere si
curatenie
veșminte

8



obiecte de inventar



reparatii curente realizate conform
facturilor de achizitie si a devizelor
de lucrari daca acestea au fost
executate de catre terti
etc.

9

10



Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul
prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

SEMNĂTURA
L.S.
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Anexa nr.5

CONTRACT
DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Nr. __________din data de _____________

I. Părţile contractante
COMUNA ANDRID, cu sediul în localitatea Andrid, nr.508, judeţul Satu Mare, codul
fiscal 3897076, reprezentat prin Primar, Papp Tibor, denumit în continuare autoritate finanțatoare,
şi PAROHIA ..................................., str..........................., Certificat de Înregistrare Fiscală
nr...................., COD IBAN: .............................................. deschis la BANCA ......................S A
................., reprezentată de Pr..................... in calitate de preot paroh, denumită în continuare
beneficiar.
II. Obiectul contractului
2.1 Obiectul contractului constă în finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor de intretinere si
functionare a cultului, pe de o parte și a lucrarilor de investiții, conform celor stipulate în cererile de
finanțare.
2.2 Valoarea contractului este de :
2.2.1. ....................... lei pentru cheltuielile cu intretinerea si functionarea cultului;
2.2.2. ...................... lei pentru cheltuielile de investitii
III. Plățile
3.1 Autoritatea contractantă va efectua plăţile prezentului contract în .................. tranșe, pentru
cheltuieli cu întreținerea și funcționarea cultului în trim.................., iar pentru investiții până la data
de .................. a anului curent.
3.2 Justificarea utilizării sumelor alocate până la finele lunii septembrie a anului curent se va
efectua până la data de 31 decembrie a anului curent iar pentru sumele virate în trim.IV, decontarea
utilizarii acestora se va face in termen de 180 zile de la data virarii conform prevederilor art.15
litera (i) din H.G.R. Nr.1470 din 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei Guvernului nr.82 din 2001 privind stabilirea un or forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase recunoscute din Romania. Sumele
rămase nejustificate în tremenele stipulate, se restituie în maximum 30 de zile de la expirarea
termenului de justificare.
3.3. Pentru zilele de întârziere faţă de termenele stabilite la art.3.2. se vor percepe penalităţi de 0,5
% pentru fiecare zi din valoarea totală a finanțării nerambursabile.
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3.4 Copiile dupa documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate vor purta mentiunea
“Conform cu originalul,, .
3.5 Autoritatea contractanta îsi rezervă reptul de a face verificari atat in perioada derularii
contractului de finantare nerambursabila, cât și ulterior validării raportului justificativ.
3.5 Sumele utilizate în alte scopuri decat cele prevazute in contract, vor fi restituite integral.
IV. Modalităti de plată
4.1 Toate plățile care privesc prezentul contract se realizeaza exclusiv prin mijloace bancare.
Autoritatea contractanta efectueaza platile in cadrul prezentului contract direct in contul
beneficiarului.
4.2.Nu sunt admise plăți între autoritatea contractantă și beneficiar în numerar.
V. Durata contractului
5.1 Prezentul contract se încheie pentru perioadă cuprinsă între data semnării acestuia şi
..............................
VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1 Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea proiectului;
b) are dreptul să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi modul
de respectare a dispoziţiilor legale;
6.2 Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) are dreptul să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul pentru care au fost solicitate
sumele respective;
b) se obligă ca, în termenul stabilt sa depuna la sediul autorităţii finanţatoare documente financiare
justificative şi rapoartul final de activitate privind utilizarea sumelor;
c) depunerea documentelor justificative, peste termenul prevăzut, atrage penalități de întârziere în
cuantum de 0,5% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, pentru fiecare zi de întârziere;
d) se obligă să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economicofinanciare ale proiectului şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate atât pe
durata derulării contractului cât şi după finalizarea acestuia;
e) se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea
finanţării nerambursabile aprobate, respectiv, toate documentele prezentate spre decontare vor fi
semnate și ștampilate cu mențiunea în conformitate cu originalul, această cheltuială nu a mai fost
decontată la un alt finanțator ;
f) se obligă să respecte prevederile legale privind regimul achiziţiilor publice din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice;
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g) se obligă să accepte controlul şi verificările organului de control al finanţatorului şi al Curţii de
Conturi în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru
derularea activităţii nonprofit;
h) să asigure confinanțarea a 10% din valoarea sumelor alocate.
VII. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului
7.1 Orice modificare a clauzelor stipulate în contract se va face pe bază de notificare scrisă de către
partea care o invocă.
7.2 Notificarea este valabilă doar pentru acţiuni viitoare şi se va face cu cel puţin 30 zile înainte de
data stabilită în contract pentru desfăşurarea acţiunii în discuţie.
7.3 Orice modificare a clauzelor contractuale va fi analizată de către autoritatea finanţatoare
ţinându-se seama şi de argumentele prezentate de partea din contract care solicită modificarea.
7.4 Modificarea se va face prin act adiţional scris şi semnat de către ambele părţi.
7.5 Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i
s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
7.6 Notificarea va putea fi comunicată în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data
constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii
contractuale.

VIII. Clauze speciale
8.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până
la ........................
8.2 Este interzisa utilizarea fondurilor nerambursabile în alte scopuri decât cele prevăzute în
prezentul contract.
8.3 În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta
este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie finanţatorului toate
sumele primite.
8.4 În ceea ce priveşte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de
întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se fac venit la bugetul
local.
IX. Forţa majoră
9.1Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor
ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
9.2 Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de
voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
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9.3 Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile
calendaristice de la data apariţiei acesteia.
X. Dispoziţii finale
10.1 Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derulării activităţilor non profit
finanţate din fonduri publice.
10.2 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma
rezilierii.
10.3 Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele competente,
potrivit legii.
10.4 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care
două exemplare pentru autoritatea finanțatoare şi unul pentru beneficiar.

FINANŢATOR:
Comuna Andrid

BENEFICIAR:
Parohia....................
Pr. Paroh........................

Primar,

Serviciul Buget-Contabilitate

Viza CFP

Vizat juridic
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Andrid, 21. 05. 2018

L.s.

Semneaza : Primarul comunei Andrid
Papp Tibor
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