RoMAnI.t
JITDETUL sAla,.l
COMUNA IIERECLEAN
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnEA NR. t8

Privind

dunl2'05'2020

comu

!

i!:ryffi:';;rde

curt din

consiliul Local al comunei Hereclean, intrunit in gedintd
ordinari;
Avdnd in vedere:
- referatul nr. 3498 din 07.05.2020 arprimarului
comunei Hereclean
- raportul de specialitate nr' 3499 din ol .os.zozo,
inlocmit de compartimentul contabilitate;
- art' 3 alin' (3) din ordonanla Guvernului nr. 82/2001privind
stabilirea unor forme de
sprijin pentru unitdJile de cult aparfinand cultelor religioase
recunoscute din Romania, repub licatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

rlvind aprobarea Normelor metodologice pentru
8212001 privind stabilirea unor formi de sprijin
cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
ate.,

(l) 9i alin. (3), art. 13, art.16 alin. (l),

art.

27 din Legea nr.350/2005 privind regimul
entru activitdli nonprofit de interes general,

- Legea nr' 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile
qi completdrile
ulterioare;
- arr' 129 alin' (2),lit. d) coroborat cu alin. 8lit.a) din o.U.G
rtr.57l20l9, privind codul
Administrativ;
In temeiul att' 196 alin. (l), lit.a) din ordonanla de urgenlda
Guvemul ui rv.57/2019, privind
Codul Administrativ.
HoTARA$rE:

Art'

l'

Se aproba,,Programul de acordare a sprijinului financiar
unit6{ilor de cult din
comuna Hereclean aparfindnd cultelor religioase
recunoscut€", pe anul2020,conform Anexei nr.1
carc face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art' 2' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incred
in[eazd,primarului comunei
Flereclean.
3. Prezentahotdrdre se comunicd la:
- Institulia prefectului judefului Salaj;
- primarul comunei;
- Compartiment contabilitate;
- dosarul de gedin(d

At

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Kozma Karoly

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Fizeqan Otilia_Cosmina

Anex{
la hotlrdrea

nr. lg din 12.05.2020 privind

aprobarea
,,Programului de acordare a sprijinului financiar
unitlfilor de cult din comuna Hereclean
aparfin6nd

cultelor religioase recunoscute.
pe anul 2020,,

Program de acordare a spriiinului financiar
unitifilor de cult din comuna
Herecrean aparflnand curtelor rerigioase
recunoscute.
pe anul 2020

.URSA DE FINANJARE: Bugetul propriu al comunei
Hereclean
SUMA ALOCATA: 230.000 lei

OBIECTIV GENERAL:
o Atragerea gi sprijinirea tuturor cultelor, frrr
nici o discriminare, in mod liber gi
voluntar' pentru cregterea aportului acestora la imbunitifirea
mediului comunitar prin
coeziune, moralitate gi spiritualitate.
OBIECTIV SPECIFIC:
o Spriiinirea unitifilor de cult cu personalitate juridicr
din comuna Hereclean, aga cum
sunt definite in Regulamentul pentru acordarea
sprijinului financiar unitrfilor de cult din
comuna Hereclean apar{inand cultelor religioase
i"J,rrror.,rte oficial in Rom6nia, aprobat
prin HCL nr.4l din29.09.2016

'

Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar
unitd{ilor de cult din comuna
Hereclean apar{inAnd cultelor religioase recunoscute
oficial in Romini este valabil
si in anul2020

ACTIVITATI ELIGIBILE:

1'

completarea fondurilor proprii necesare intrefinerii
gi funcfionrrii unitrfilor de cult cu
venituri insuficiente:
o introducere utilitdli, inclusiv utilit6li noi, reabilitare utilit6!i
existente, reparalii
curente;

o

o

lucrlri

-

de intrelinere gi reparafii curente:

zugrdveli,
izola[ie termicd,
inlocuire tAmpldrie,
- recondilionare sau inlocuire pardoseald, etc.
achizi[ionare echipamente electrice gi obiecte de
inventar:

_

candelabre,
aplice,
becuri,
intrerupdtoare,
prize,

.
o
o
2.
3.

-

mobilier
scaune _ b6nci, etc.

reparalii invelitoare;
instala.tii de ventilafie qi incalzire;
reparafii la instalafiile interioare qi racordurile exterioare.

Construirea gi executarea de

repara{ii

isericesti

care aparfin cultelor religioase din Romdn

Decontarea proiectelor, expertizelor tehnic
aparfin cultelor religioase din RomAnia

cult

care

MOD DE ACORDARE.A FINANTARII:

o

o

o

pe baza depunerii de cdtre potenJialii benefi ciari aunor
aplicaJii de finanlare, conform
acestui Program;

o unitate de cult din comuna Hereclean (bisericd, cas6 de rugdciuni
inclusiv biserici
monument) poate beneficia de finanlarea unui singur proieci pe
anul 2019 in baza
cererii depuse sub semndtura reprezentantului legal, pentru h..u..
ldcag de cult
aparlindtor.
in cazul depunerii cererilor de cdtre unitatea de cult pentru doui sau mai multe
ldcaquri de cult aparlindtoare, unitatea de cult cu personalitate juridicd
va depune
documentafie distinct pentru fiecare dcag de cult, iar in cazul
apiobdrii Cererilor de
vor fi incheiate Contracte de finanfare separate pentru fiecare proiect
*:lll"
ilnantat:
rrn
umal
ilor
sumele acordate de la bugetul comunei Hereclean, avAnd caracter
de cofinanlare,
implic[ cu obligativitate angajarea de cdtre beneficiar a unei sume cel pufin
egale
cu minim lIV" din valoarea totali a finanjdrii. Aceasta poate fi in naturd (bani,

materiale) sau muncd.
Existenta capacitalii beneficiarului de a asigura suma necesard in
cuantum de minim
10%o din valoarea totala a finanfdrii, va fi atestatd printr-o
declarafie pe proprie

rispundere din partea reprezentantului tegat al institufiei

(Anexa nr. 5)

soticitante.

O UNITATE DE CULT DIN COMUNA HERECLEAN (BrsERrcA sau CASA
DE
RUGACIUNI, INCLUSIV BISERICI MONUMENT)
POATE BENEFICIA DE
UNUI SINGUR PROIECT PENTRU ANI
CRITERII DE ELIGIBILITATE (conddii
prezentul Program):

de acces la fondurile publice disponibili zate

o ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
documente:

a)
b)

c)
d)

prin

se demonstreazd prin depunerea urmdtoarelor

Cerere pentru acordarea sprijinului financiar in termenul stabilit
de autoritatea
finanlatoare; (Anexa nr.I )
Declaratie pe proprie rdspundere a solicitantului (reprezentatul legal
al institufiei);
(Anexa nr. 2)
Copie de pe certificatul de inregistrare fiscald;
Adeverinfa certificatd de bancd sau copia extrasului de cont, conform cu
originalul, prin
care se precizeazd, codul IBAN al unit6lii de cult solicitante:

e)
r\
L)

fiscald prin care sd confirme inexistenla oricdror obligaliildebite
dat al statului, bugetul local gi bugetul asigurdrilor.o.i2f,.;
rdspundere a
lentanului legal privind participarea cu o
/o din valoarea totati
a finanfirii in natur6

re

f^nt1im{ie
Danl. mater

(

g) Declarafie p

tantului c[ va folosi sprijinul financiar solicitat
men{ionate in devizui d. lucrdri/referatul de
necesitate depus la documentafia atagatd cererii-tip; (Anexa
nr. 6)
Declara{ie pe proprie rdspundere a solicitantului cI informa{iile
furnizate in dosarul de
finanfare sunt conforme cu realitatea inbzuaContractului de finanfare. (Anexa
nr.7)

exclusiv pentru realizarea

h)

lucririlor

DOCUMENTE SUPORT iN COMPLETAREA CELoR NECESARE ELIGIBILITAITT:
l ' Pentru acordarea sprijinului financiar nerarnbursabil privind
execufia lucririlor de
construire gi reparafii capitale la licaqurile de cult, solicitantul trebuie
sd clepund umrdtoarele

documente:

LI

cerere pentru acordarea sprijinului finan.iar; (Anexa nr. I)
'2 Deviz de lucrdri, in prefuri actualizate gi evidentierea lucrdrilor rdmase de executat
pentru anul curent (lista de lucrdri propuse estimate valoric);
1.3 Copie de pe autoriza[ia de construc]ie sau repara]ie capitalivalabild;
1.4 Copie a avizului eliberat de institufiile slreciali zate ii domeniul patrimoniului
pentru
construcfiile declarate ca monument istoriic (unde este cazul):
1'5 Fotografii ce atestd stadiul existent al obiectivului ce impune executarea
de lucr6ri
pentru care se solicitd sprijin financiar, durpd, caz.
l

2' Pentru acordarea sprijinului financiar rrerambursabil privind intrefinerea

funcfionarea unitifilor de cult cu venituri insuficiiente:
2.1 cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa ff. 1)
2.2 Referat de necesitate semnat/asumat de consiliul parohial/structura de conducere
unitdtii de cult solicitante.

qi

a

NOTA IMPORTANTA:

o

o

Dosarele-inaintate de unitdlile de cult in vederea finanldrii vor conline obligatoriu
un
OPIS al documentelor existente;

Termenii 9i expresiile utilizate se inleleg a$a cum sunt definili in Regulamentul
pentru acordarea sprijinului financiar unit[1ilor de cult comuna Hereclean
apar{indnd
cultelor religioase recunoscute oficial in Romdnia.

o La vizitele de verificare in teren, beneficiarul va prezenta, in
necesitatea lucrdrilor de construire sau de reparaJii capitale propuse.

mod obiectiv,

ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
Pentru plata sumelor alocate prin contract, unitatea de cult beneficiard va depune
finan{atorului urmdtoarele documente justificative care stau la baza cheltuielilor angajate:
1) copii contracte, facturi, referate de necesitate etc.
2) in termen de maxim 30 zile de la depunerealdocumentelor justificative, finanfal.orul
va
vira suma solicitatd de beneficiar, dar nu mai tdrziuder 15 decembrie2020;
3) dacd aceste cheltuieli, pentru care a fost solicitatd suma, se achitd dupd incasarea
acesteia de la finan{ator, beneficiarul se obligd sd depund copii de pe documentele
care atestd
efectuarea pldlii (copii ordine de platd, chitanle, etc.).

4) beneficiarii vor putea solicita o noud tranLgd (pana
la nivelul contractului de finanfare)
numai dupa justificarea efectudrii pldfii pentru suma
primitd anterior gi in conformitate

cu

prevederile men{ionate.

IrENT'ruNE rMpotnrall lA :
Depunerea docur:nentelor fiscale (facturi), care
fac obiectul cererii de sprijin
finarnciar, se vor depune i'n
;rerioad a 2!i.r0.2020 -- io.tt zozo
Ultimul termen pentru depunerea 4ocumentelor care, dovedesc
achitarea
contravalorii facturii (instrument de plati chitanfd,
bon fiscal), este de n0 drer:embrie
202t0.

PENTRU JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR,
la intocmirea docuLmentelor
justificative, unitatea de cult beneficiard va
trebui sd jin6 cont de urmdtoarele:
a) nu se admit la justificare facturi plitite inainte de primirea
sprijinului linanciar
sau emise in anii precedenfi acordirii sprijinului financiar,
chiar
daci acestea au tbst
plltite dupi primirea acestuia;
in copii xerox, vor purta menfiunea
aplicarea gtampilei gi a semniturii
intocmite potrivit reglementdrilor lesale
c) nu se vor admite la jiustificare documente c:are contin
achlizifii de materiale sau s;ervicii,
altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar
sau care nu sunt cuprinse in devizul
inaintat pentru obtrinerea sprijinului financiar;
d) documentele justific:ative, insofite de adresd de inaintare,
trebuie sd fie lizibile gi sd nu
prezinte qtersaturi; nu se admiit documente trimise priin
fax.
e) chitan{ele care ate:stiL plaJi trebuie sd cuprinda, in mod
obligatoriu, urmdtoarele: scopul
plalii, operaliunea pentru care se face plata, nu drul gi data
eliberarii;
f) facturile af'erente executdrii lucr[rilor de tonstrucJie, reparatir:, vor fi insoJite,
dupd
caz.<le situalii de lucrdri, contracte, acte aclilionale, anexe
contract/contrapte, note privin6 stadiul
lucririlor, vizate de diriginlii de specialitate sau repre:zentantul unitillii
de cult,
g) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depuLne, alatu;idupdcaz;
de documentele
justificative, 9i un raport de.]ius;tificare autilizdrii sprijinului
primit. (Anexa nr.4.)

Proiectele se depun la serliul Comunei Hereclean
13.05.2020- 22.0s.2020.

-

Registrzrturi, in imtervalul

OPIS ANEXB:
Anexa nr'

I - Cerere pentru

acordarea sprijinului financiar (se comple teazd, decdtre soligitant);

Anexa nr' 2 - Declaralie pe proprie rdspundere a solicitantului (reprezentatul
legal al instituliei);

Anexa nr' 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar
de la comuna
Hereclean

Anexa

nr' 5 - Declarafie pe proprie

rdspundere a reprezentantului legal al instituliei solicitante
privind existen{a capacitdlii de a asigui'u sumu necesarl in cuantum de
minim
10% din valoarea totall a finanflrii;

Anexa nr' 6 - Declarafie pe proprie rdspundere
a solicitantului

ci
solicitat exclusiv pentru realizarea lucrdrilor va folosi sprijinul financiar
menfionate in devizul de
lucrdri/referatul
de necesitate depus la documen talia
atasatti cererii-tip.

Anexa nr' 7 'Declarafie pe proprie rdspundere
a solicitantului cr informafiile furnizate in
dosarul de finanfare sunt conforme cu realitat
ea inbazacontractului de linantare.

NotI:

in cazul in care reparaliile capitale

documente tehnice acestea vor

fi prezentate ca
Pentru bisericile monument (biserici de
prevdzute de Legea nr.50/1991, republicatd,
cu

Anexa nr.

I

la ,rProgramul de acordare a sprijinului financiar
unitifilor de cult din comuna Here,clean
aparfindnd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2020"

UNITATEA DE CULT
Nr.
I

CEREIT.E

pentru acordarea sprijinului financiar, de ciitre consiliul local Hereclean, inbaza
Ordonanfei Guvernului nr. 82/2001,cu modiificirile, completdrile ulterioare gii
Hotiririi Guvernuluinr.1470/2002,cu modificirile gi completirile ulterioareale
Unitatea de cult solicitantd:

Cultul:
Adresa completd a unitdlii de cult solicitante:
Adresa completd a obiectivului (in cazulin care dife:rd de adresa unitafii de
cult):

Numele gi prenumele reprezentantului
FuncJia:

:

Telefon:

E-mail

Numdr de cod in cazul monumentelor istorice:
Cod IBAN:
deschis la

Cod Fiscal:

Obiectul cererii:
Motivarea cererii:
Numdrul gi data autorizafiei de construire, (dacd este cazul):
Data expirdrii:
Numdrul gi data avizului unitatii de cult ierarhic superrioard
Valoarea devizului lucrdrilor rdmase de executat:
Stadiul lucrdrilor:
in ce ani a mai primit sprijin financiar de la consiliul local:
in ce valoare:
Daci au fost justificate in totalitate sumele primite:

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care rdspund conform prevederilo, tegak
sf
md oblig sd justiJic sumele primite, conform normeror regale
Numele gi prenumele

Semndtura

$tampila solicitantului

Anexa nr.2
la ,rProgramul de acordare a sprijinului financiar
unitifilor de cult din comuna Hereclean
aparfin6nd
cultelor religioase recunoscute,,
pe anil 2020,,

DECLARATIE

a) cu pldfile/conturile blocate confonn unei hotdr6ri judecdtoregti definitive ;
b) nu am incdlcatla incdlcat cu bune gtiinfn prevederile unui alt contract finantat din fonduri
publice;

c)

nu sunt vinovat de declara{ii false cu privire larsituafia economicd;

d) nu amlare restanfe cdtre bugetul de stat, buLgetul asigurdrilor sociale de stat, bugetul
asiguririlor sociale de sdndtate, bugetele local: sau fonduri speciale;

e) nu sunt condamnat pentru abuz de

incredere, gestiune frauduloasd, ingelldciune,

delapidare, dare sau luare de mitd, mdrturie mincinoasd, fals, uz de fals, detunnare
de
fonduri.
Cunosc6nd pedeapsa prevdzutdde art. 326 dinCodul penal pentru infracliunea
de fals

in declaralii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completd gi
corectd.
Semndtura,

Data

Anexa nr.3
sprijinutui financiar
unitl{ilor de cult din comuna Hereclean
aparfin6nd
cultelor religioase recunoscute,,

,la ,rProgramul de acordare a

pe anul 2020',

CONTRACT DE FINANTARE
In temeiul art' 3 alin. 2 din ordonanta Guvernului nr.8212001 privind
stabilirea unror forme
de sprijin financiar pentru unitdlile de cult aparJinand cultelor religioase recunoscute
din
Rom6nia, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare, ale
art, 4 din Normele
Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. tl2l200l, aprobate prin
H.G. r4701j1.002, aIe
Legii nr' 35012005 privind regimul finanJdrilor nerambursabile din fondurile publice
alocate
pentru activitdli nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract intre:

Art.

1.

Pirfile contractului:

(1) Comuna Hereclean, cu sediul in localitatea Hereclean, nr.27 judetul S6laj, cod
fiscal
4291581 cont virament
deschis la Trezoreria Zaldu, reprez;entat de
primar, denumit in continuare finanfator,
9i

(2)
avdnd adeverinla de funclionare ff............, eliberatd de
program/proiect - preot

paroh

cu sediul in
.. coordonatorr de

gi...............
contabil/responsabil financiar, denumitd in continuare benefi ciar.

Art. 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract

finanfator,

in

il

constituie alc,carea sumei de.............. mii lei cle cdtre
vederea realizdrii de cdtre beneficiar a proiectului/activitdtii
", aprobatd prin Hotardrea Consiliului local nr.

Art. 3. Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprinsd intre data semndrii acestuia
cle cdtre
ambele pd{i gi 30 noiembrie a anului in curs.

Art.4. Drepturile
I. Finanfatorul:

9i obtiga(iite

plrfilor:

a) dupd depunerea documentafiei la registratura Primariei comunei
Hereclean, in termen de
maxim 30 zile dupd verificarea acesteia, finantatorul
se obligd sd, vireze
suma alocatd (tranga

pentru carea s-a depus documentafia) ca sprijin
financiar;

b) are dreptul sd solicite rapoarte privind derularea proiectului;

c) ate dreptul sd modifice cuantumul sprijinului financiar alocat
sau sd rezilieze prezentul

contract dacd beneficiarul comunicd date, informafiii
sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in
cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespun ziltoare
a obligafiilor contractuale asumate de
cdtre beneficiar;

d) sd efectueze controale gi sd verifice modul de utilizare
a fondurilor ce constituie sprijinul
financiar acordat.

II. Beneficiarul:

a) are dreptul sd solicite virarea sumelor reprezerntdnd

urmdtoarele condilii:

sprijinul frnanciar alocat, in

a'l) pe mdsura

deruldrii proiectului, benelhciarul va solicita virarea sumei aferentd
cheltuielilor efectuate pdnd la acea d,atd,, in baza. documentelor justificative
depuse
(copii

contracte, facturi, ordine de plata, chitanJe, etc);

a.2)

cheltuieli pentru cate a fost solicitati suma se achitd dupd incasarea
la finanfator, beneficiarur se obriga sa depund copii de pe documentele
care atestd
efectuarea pldlii (copii ordine de platd, chitanfe, etc.).
dacd, aceste

acesteia de

a'3) beneficiarul va putea solicita alti trangd (pdnd la
nivelul contractului) numai dupd
justificarea efectudrii pldlii pentru suma primitd
ante,rior gi in baza documentelor menlion ate la
pct. a.1).

b) se obligd sd' utilizeze

suma alocatd numai

2;

in r;copul realizdrii proiectului prev6zut la art.

c) se obliga sd reflecte corect qi la zi, in eviden(elle sale contabile, toate operatiunile
economico-financiare ale proiectului gi sd le prezinte finanfatorului
ori de c6te ori
solicitate, pe durata deruldrii contractului
;

ii

sunt

d) se obligd sd specifice, pe durata proiectului, pe afige, cataloage,alte materiale
publicitare, faptul cd acestea au fost realizate prin sprijin financiar
di la bugetul Consiliului local
Hereclean;

e) s[ participe cu o contribulie proprie de minim lTYo raportatd.lanivelul sumei alocate
prin acest contract;

0

obligd sd accepte controlul gi verificdrile orglanului de control
al finanlatorului in
legdturd cu modul de utilizare a fondurilor ce cor stituie sprijinul
financiar primit.
se

Art.

5.

Modificarea contractului:

(l)

Beneficiarul are obligalia de a informa
de indatd

finanlatorul, cel mai tdrziuin termen
de 48 de ore de la producere, cu privire
la orice eveniment sau imprejurare
de naturd a ca\za o
modifi carea a proiectului.
(2) Prezentul contract poate fi
modificat prin act adilional cu acordul
ambelor parfi.

Art.

6. incetarea

contractului:
i;
eiat;

acest

zile de la comunicarea notificdrii transmise
in

sens;

e) prin reziliere de drept, pentru neexe

f)

obligafiilor asumate in termin de 30 zile
pd(ii in culpd i s_a adus la cunogtinjd
dacd forfa majord aclioneazl sau se
estime
luni.
care

Art. 7. Forfa majorl:

(l) Este exoneratd de

rdspundere pentru neexecutarea sau
executarea necorespu tzdtoare
obligatiilor ce_i revin partea care a fost
impiedicatd de interven{ia unui caz de
fortd
major[;
(2) Este fo4d majord evenimeltul
absolut imprev izibil, imposibil de impiedicat
gi
independent de voinfa pdrfilor, care
le op-r-"G sd-gi execute obliga{iile ce le revin
potrivit prezentului contraci;
(3) Intervenlia fo4ei majore trebuie
comunicatd de partea care o invocd in
termen de
doud zile calendaristice
a

de

la dataaparilia ;c;;;ia.

Art. 8. Clauze speciale:

(l)

utilizarea sprijinului financiar ?n alte scopuri
decdt cele prevdzute in prezentul
contract este interzisd 9i atrage incetarea
acestuia fbrd intervenlia instanJei judecatoregti.
(2) in ceea ce privegte restituirea sumelor
primite, beneficiaru | datoreazddobdnzi gi
penalita(i de intdrziere, conform legislafiei
privind ctlectarea creanfelor bugetare,
care se fac
venit la bugetul comunei Hereclean.

Art, 9, Solufionarea litigiilor:

(l)

Eventualele litigii dintre pdr\i urmeazd
a fi solulionate pe cale amiabild.
12) In cazul nerezolvdrii pe cale amiabila, litigiile urmeazd,
a fi solufionate de instantele
judecdtoregti competente, potrivit
leeii.

10

Art.

10.

Dispozifii finale:

(1) Comunicdrile intre piirfi in legdturd
cu executarea prezentului contract vor
numai in scris.

fi ftcute

(2) Prczentul contract constituie titlu
executoriu pentru satisfacerea creanfelor
rezultate in
urma rezilierii/incetdrii acestuia.
(3) clauzele prezentului contract se interp
reteazl potrivit prevederilor codului civil
qi se
completeazd cu prevederile Regulamentului
privind u"o.du."u sprijinului financiar de
la bugetul
comunei Hereclean' unitdJilor de cult
din judeful Sdlaj aparfinand cultelor religioase
recunoscute
din Rom6nia, aprobat prin Hotiirdre a Consiliului
local.
Prezentul contract a fost incheiat

juridici, un exemplar pentru finanfator

F'INANTATOR,

astdzi,.

... in 2 exemplare av6nd aceeagi fo4d

gi unul pentru beneficiar.

BENEFICIAR,

COMUNA HERECLEAN

PRIMAR.

Dobrai Francisc

SECRETAR GENERAL.

Fizegan Otilia-Cosmina

Contabil,
Laslo Mariana-Lenu{

1.1

Anexa nr.4

la ,rprogramul de acordare a sprijinului
financiar
unitlfilor de cult din comuna Hereclean
apar{in6nd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2020,'

RA]PORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMI'TE CA
SPRIJIN FINANCIAR DE LA CONSILruL
LOCAL

HERECLI]AN

DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unitlfii de cult:

2.

Datele de identificare ale relprezentantului:

L2

i2' s c u

rti o.s..i.r.

Detaliere

ulu

.f.i,t, t, G;i,-"rrzla; ra"o*
"
.on.r.td alu.,tiril". .f;td;p.
ba,
".a*it,r.

r

achizitrionarea de materiale
de construcJii):

3. Finan(Iri primite
cult

de

la consiliur

LocAL in perioad a 2016- 2017 pentru unitatea

de

Declar pe propria rrspundere
cr facturile gi rchitanfele prezentate
spre justificare in
nu au rost rolosite la alte insfiiufii.r.
rr"i"r"i;;;;;i"stificarea unor

l""ffiffi:ntat

cunoscind pedeapsa prevdzutd de
codut ,penal pentru infracfiunea de
declarafii' am verificaf datele din
fals in
p"."rota declarafie; care este compretr
gi corecti.
NUME $I PRENUME
SEMNATURA
L.$.

-

Construclie, reparafii curente
sau capitale, etc.
1_3

Anexa nr.5
la ,,Programul de acordare a sprijinului
financiar
unitlfitor de cutt din COMUN,I HfnnCin.tN
aparfin6nd
cu

ltelor religioase recunoscute.
pe anul 2020',

DECLAR,A''TIE

Subsemnatul

.............

domiciliat

in
localitatea..
str. ............
nr........., bI............., ap...........,.., jud. Sdlaj,
cod pogtal
., posesor al actului de identitate ............ seria..........nr...............,
cod
numeric personal""
in calitate de reprezentant al unitalii de
cuIt""""""
declar ci arn luat la
8212001

cunogtinfd de prevederile O.G. nr.

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitdfile de cult aparfindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
aprobatii cu modificari gi completdri prin
Legea nr.
12512002 9i de H'G' tv' 147012002 pentru
aprobare. Normelor metodologice pentru
aplicarea
prevederilor o'G' nr'8212001, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, declar pe proprie
rrspundere cd voi asigura suma necesarr,
in cuantum de minim l0% din valoarea totalil
a
finanfrrii solicitate, de la Institufia finanfatoare,
consiliul Judelean Sdlaj, inbazacontractului
de finanlare ff"""""'
..".. pentru executar,ea lucrdrii de investilie aga cu
reiese din
devizul de lucrdri/referatul de necesitate
depus.

cunoscdnd pedeapsa ptevdzutdde art. 326
dincodul penal pentru infracfiunea de fals
in declarafii, am verificat datele din prezenta
declarafie, care este completd gi corectd.

Data

Numele gi prenumele

Semndtura,

1,4

Anexa nr.6

la ,,Programul de acordare a sprijinului
financiar
unitd{ilor de cult din comuna Hereclean
aparfin6nd

cultelor religioase recunoscute.
pe anul 2020',

DECLARATIE

Subsemnatul

.............

domiciliat in

localitatea..
......r.,....., str. ............
rr........., bI............., ap.............., jud. Sdlaj,
cod pogtal
., posesor al actului de identitate ............ seria..........ff...............,
cod
numeric personal""
in calitate de reprezentant al unitdJii de
cult""""""
declar cd am luat la cunogtinfd
8212001

de prevederile O.G. nr.

privind stabilirea unor forme de sprijin fi'anciar
pentru unitaflle de curt aparfindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
aprobatii cu modificdri gi completdri prin
Legea nr.
12512002 9i de H'G' ro' 1470/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea
prevederilor o'G' nt'82/2001, cu modific[rile
gi completdrile ulterioare, declar pe proprie

rrspundere cr voi folosi sprijinul financiar
solicirtat exclusiv pentru realizarealucrrrilor
men{ionate in devizul de lucrrri/referatul
de necesitate depus in baza contractului de
finanfare nr

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutl de art. 326
dincoctul penal pentru infracJiunea de fals in
declarafii, am verificat datele din prezenta
declaralie, care este completd gi corectd.

Data
Numele gi prenumele

Semndtura,
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Anexa nr.7
lla ,,Programul de acordare a sprijinului
financiar
unitdfilor de cult din comuna Hereclean

aparfin6nd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2020,'

DECLARI\TIE

Subsemnatul

.............

domiciliat in

localitatea.
str. ............
tr........., bI............., ap.............., jud. Sdlaj,
cod poqtal
., posesor al actului de identitate ............ seria..........n_r...............,
cod
numeric personal""
in calitate de reprezentant al unitdlii de
cult""""""
declar cd' atmluat la cunogtinfd de prevederile

O.G. nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitdtile de cult apar\indnd
cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatii
cu modificdri gi completdri prin Legea nr.
12512002 9i de H'G' nr' 147012002 pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor o'G' rr.821200l cu modificlrile
gi crcmpletdrile ulterioare, declar pe proprie
rrspundere ci informafiile furnizateindosarul de
finanfare sunt conforme cu realitatea. in
baza Contractului de finanfare nr

cunoscdnd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din
codul penal pentru infrac{iunea de fals in
declaraJii, am verificat datele din prezenta declaral,ie,
care este completd gi corect6.

Data

Numele gi prenumele

Semndtura,
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