
RoMANl,q,
JUDI]TUL SALAJ
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAI,

uorAnAREA NR. 22
din 25.05.2021

privind aprobarea "Programului de acordare a sprijinuluifinanciar unitdlilor de cult
din comuna Hereclean aparlinffnd cultelor religioase recunoscute", pe anul 2021

Consiliul Local al Comunei Hereclean, intrunit in qedin{6 ordinar5;
Avdnd in vedere:
- referatul nr. 3903 din 17.05.2021 al primarului comunei Hereclean
- raportul de specialitate nr. 3904 din 17 .05.2021, intocmit de Compartimentul contabilitate;
- art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvemului nr. 8212001 privind stabilirea unor fitrme de

sprijinL pentru unit[1ile de cult apa(indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicatd,
cu modificdrile gi completarile ulterioare;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvemului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitAlile de cult apa(inAnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 7,arI.4-6,art. 10, art. 12 aIin. (1) gi alin. (3), art. 13,art. 16 alin. (l), art.
18, art.. 20 alin. (2), art.2l alin. (l) 9i alin. (2) 9i ale art.27 din Legea nr.35012005 privind regimul
finanJiirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdfl nonprofit de interes general,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modifrcarile gi complet6rile
ulteric,are;

- art. 129 alin, (2), lit. d) coroborat cu alin. 8 lit.a) din O.U.G nr.5712019, privind Codul
Admirristrativ:

in temeiul art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanla de Urgenlda Guvernuluinr.5712019., privind
Codul Administrativ,

HorARAgrE:

Art. 1. Se aproba ,,Programul de acordare a sprijinului financiar unitdlilor de cult din
comurra Hereclean apa(inAnd cultelor religioase recunoscut€", p€ anul2021, conform anexelor care
fac parl.e integrantd din prezenta hotardre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinfte a prezentei hotdrdri se incredrnleazd. primarului comunei
Hereclloan.

Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Institulia Prefectului judelului Salaj;

- primarul comunei;
- Compartiment contabilitate;
- dosarul de sedintd

]PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Cretiu Alexandru

CONTRASEMI\[EAZA.
SECRETAR GENERAL,

Fizeqan Otilia-Cosmina



Anexd
la hotirirea nr.22 din2S.0S.202l privind

aprobarea
,,Programului de acordare a sprijinului linanciar

unitS(ilor de cult din comuna Hereclean
aparJinAnd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2021"

Program de acordare a sprijinului financiar unitifilor de cult din comuna
Hereclean apa4inend cultelor religioase recunoscute,

pe anul 2021

SUITSA DE FINANIARE: Bugetul propriu al comunei Hereclean

SUIIA ALOCATA: 365.000 lei

OB]IECTIV GENERAL:

o Atragerea gi sprijinirea tuturor cultelor, firl nici o discriminare, in mod liber gi
voluntar, pentru cregterea aportului acestora la imbunltl{irea mediului comunitar prin
coez:iune, moralitate gi spiritualitate.

OB]iECTIV SPECIFIC:

. Sprijinirea unitifilor de cult cu personalitate juridicl din comuna Hereclean, arga cum
sunl, definite in Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unitifilor de ,cult din
comuna Hereclean aparfin6nd cultelor religioase recunoscute oficial in Romffnia, :rprobat
prin HCL nr. 4l din 29.09.2016

o Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unitd{ilor de cult din comuna
Hereclean aparfinAnd cultelor religioase recunoscute oficial in Romf,ni este valabil
si in anul 2021

ACIIIVITAII ELIGIBILE :

l. (Jompletarea fondurilor proprii necesare intre{inerii gi func{ionirii unitl{ilor de cult cu
rrenituri insuficiente:

o introducere utilit5li, inclusiv utilitali noi, reabilitare utilitdli existente, reparajii
curente;

o lucrdri de intrefinere gi reparalii curente:
- zugrdveli,
- izolatre termicd,
- inlocuire tAmpldrie,
- recondilionare sau inlocuire pardoseali, etc.

. achizilionare echipamente electrice gi obiecte de inventar:
- candelabre,
- aplice,
- becuri,
- intrerupdtoare,
- prize,



a

o

o

O

- mobilier
- scaune - bdnci, iconostase etc.

reparalii invelitoare;
instalafii de ventilalie qi incalzire;
reparalii la instalafiile interioare gi racordurile exterioare.
Instalatii sonorizare

x

Construirea gi executarea de repara{ii capitale la ldcagurile de cult qi anexele biser:icesti
care apa(in cultelor religioase din Romdnia: lucrdri de picturd a ldcasurilor d.e cult
Decontarea proiectelor, expertizelor tehnice Ei r;tudiilor geo pentru ldqasurile de cult car.e
apa(in cultelor religioase din RomAnia

MOID DE
o

ACORDARE A FINANTARII:
pebaza depunerii de cdtre potenlialii beneficiari a unor aplicalii de finanfare, conform
acestui Program;
o unitate de cult din comuna Hereclean (biseric6, casd cle rugdciuni inclusiv biserici
monument) poate beneficia de finanlarea unui singur proiect pe anul 2079 in baza
cererii depuse sub semndtura reprezentantului legal, pentru fiecare ldcag de cult
aparlinator.
in cazul depunerii cererilor de citre unitatea de cult pentru doub sau mai multe
lacaEuri de cult aparlindtoare, unitatea de cult cu personalitate juridicd, va depune
documentalie distinct pentru fiecare ldcag de cult, iar in cazul aprobdrii Cererilor de
finanfare vor fi incheiate Contracte de finanfare separate pentru fiecare proiect
finanlat;
rin acest acordl fin ai unitltilor rsonalit

iuridicl si sediu pe raza comunei Hereclean;.
sumele acordate de la bugetul comunei Hereclean, avlind caracter de cofinantarB,
implica cu obligativitate angaJarea de catre beneficiar a unei sume cel pufin egale
cu minim l0% din valoarea totald a finanldrii. Aceasta poate fi in naturd (ba4i,
materiale) sau muncd.
Existenta capacitafli beneficiarului de a asigura suma neoesard in cuantum de minim
10% din valoarea totala a finan{arii, va fi atestatd prirrtr-o declara{ie pe proprie
rispundere din partea reprezentantului legal al institu{iei solicitantF.
(Anexa nr. 5)

O IJNITATE DE CULT DIN COMUNA HERECLEAN (BISERICA S,q.U CASA
RUGACIUNI, INCLUSry BISERICI MONUMENT) POATE BENEFICIA

PENTRU ANUL 2O2l

CRITERII DE ELIGIBILITATE (condilii de acces la fondurile publice disponibilizateprin
prezentul Program):

o ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI se demonstreazd, prin depunerea urmdtoarelor
documente:

a) Cerere pentru acordarea sprijinului financiar in termenul stabilit de
finanlatoare; (Anexa nr.I )

b) Declaralie pe proprie rdspundere a solicitantului (reprezentatul legal al
(Anexa nr. 2)

c) Copie de pe certificatul de inregistrare fiscald;

DE

autoritatea

instituliei);
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d) Adeverinfa certificatd dle banci sau copia extrasului de cont, conform cu originalul, prin
care se precizeazd codul IBAN al unitdlii de cult solicitante;

e) Certificat de atestare fitscald prin care sd confirme inexisienla oricdror obligaliildebite
fala de bugetul consolidat al statului, bugetul local gi bugetut asigurdrilor sociale;f) Declaraliie pe proprie rdspundere a reprezentanuiui legal privind participarea cu o
contribuLfie financiarl de minimmum 10% din valoarea totall a finanllrii in naturd
(bani, materiale) sau muncd; (Anexa nr. 5 )g) Declaratie pe proprie rdspundere a solicitantului ci va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru realiz,area lucrdrilor menfionate in devizul de lucrdri/referatul cle
necesitatr: depus [a documenta\ia atasatd.cererii-tip; (Anexa m. 6)

h) DeclaraJie pe proprie rdspundere a solicitantului cI informa{iile furnizate in dosarul de
finantarre sunt confornle cu realitatea inbaza Contractului de finan{are. (Anexa nr. 7)

DocuMENTlO suPoRT iN CoMPLETAREA cELoR NECTDSARE Er,rcrBrI,rrAlrrr:
I ' Pentru acortlarea sprijinurlui financiar nerambursabil privind execufia lucrlrilor de
construire gi reparafii capitale la llcagurile de cult, solicitantul trebuie s6 depund urm6toarele
documente:

I . I Cerere pentru acorda.rea sprijinului financiar; (Anexa nr. I )
1.2 Devrzr' de lucrdri, in preJuri actualizale gi evidenJierea lrrcrdrilor rdmase de executeLt

pentru anul ctrent (listd de lucrdri propuse estimate valoric);
1.3 Copie de pe autoriza\ia de construclie sau reparalie capitald valabild;
1.4 Copie a avizului eliberat de instituJiile specializatein domeniul patrimoniului pentru

constr:ucfiile declarale ca monument istoric (unde este cazul);
1.5 Fotografii ce atestd stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrdri

pentru care se solicitd sprijin financiar, dupd caz.

2. Pentru aco,rdarea sprijlinului financiar nerambursabil privind intrefinerea gi
func{ionarea unitifilor de cult cu venituri insuficiente:

2.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr. l)
2.2 Refet'at de necesitate semnat/asumat de consiliul parohial/structura de conducere a
unitalii de cult solicitante.

NOTA IMPORIIANTA:
Dosarele inaintate de unitdlile de cult in vederea finanfarii vor conline obligatoriu un
OPIS al docurnentelor existente;

Termenii Ei expresiile utilizate se inleleg aqa cum sunt definifi in Regulamentul
pentrur acordarea sprijinului financiar unitdlilor de cult comuna Hereclean apartindnd
cultelor religioase recunoscute oficial in Romdnia.

o La vizitele de verificare in teren, beneficiarul va prezenta, in mod obiectiv,
necesitatea lucrdrilor de construire sau de repara(ii capitale propuse.

ALOCAREA SF'RIJINI]LUI IIINANCIAR
Pentru plata sumelor alocate prin contract, unitatea de cult beneficiard va depunr:

finanJatorului urmdtoarele docurnente justificative care stau la baza cheltuielilor angajate:
1) copii contracte, facturi, referate de necesitate etc.
2) in termen de maxim 30 zile de la depunerea documentelor justificative, finantatorul vir

vira suma solicitatd de benefici ar, dar nu mai $trziu de l5 decembie 202r:



3) dac[ aceste cheltuieli, pentru care a fost solicitatd sunna, se achit[ dupd incasarea
acesteia de la fiinantator, beneficiarul se obligd sd depund copii de pe documentele care atestd
efectuarea plalii (copii ordine de platd, chitanfe, etc.).

4) beneficiarii vor putea solicita o noud trangd (pAnA la nivelul contractului de finanfarr:)
numai dupa jur;tificarea efectuarii pldtii pentru suma primitd anterior gi in conformitate ou
prevederile men 

f 
ionate.

MENTIIUNE IMPORIIANTA:
Depunerea documentelor fiscale (facturi), care fac obiectul cererii de sprijin

financiar, se vor depune in perioada25.10.2021 - 30.11 2021.
Ultimul termen pentru depunerea documentelor care dovedesc achitarea

contravalorii fi;tcturii (instrument de plati - chitan{6, bon fiscal), este de 10 decembrie
2027.

PENTRU JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR., la intocmirea documentelor
justificative, unitatea de cult beneficiard va trebui sd lind cont de urrndtoarele:

a) nu se admit la justificare facturi plitite inainte de priimirea sprijinului financiar
sau emise in anii preceden{i acordirii sprijinului financiar, rchiar daci acestea au fost
plltite dupl pnimirea acestuial

b) toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor purta men{iunea

"conLform cu originalul" gi vor fi certificate prin aplicarea gtampilei gi a semniturii
beneficiarului. Documentele justificative trebuie sd fie intocmite potrivit reglementdrilor legale
in vigoare privind activitatea financiar-contabila;

c) nu se ''ror admite la justificare documente care confin achi:ziJii de materiale sau servicii,
altele decdt cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar sau care nu sunt cuprinse in devizul
inaintat pentru oblinerea sprijinului financiar;

d) documentele justificative, insolite de adresd de inaintare, trebuie sa fie lizibile gi sa nu
prezinte gtersdturi; nu se admit documente trimise prin fax.

e) chitanrfele care atestd pldli trebuie sd cuprindd, in mod obligatoriu, urmdtoarele: scopul

pl61ii, operafiunt,:a pentru care se face plata, numdrul gi data eliberdriii;
f) facturile aferente executdrii lucr[rilor de construcfie, reparaJie, vor fi insoJite, dup[

caz, de situafii de lucr[ri, contracte, acte adilionale, anexe contract/contractQ, note privind stadiul

lucrd.rilor, vizale: de diriginlii de specialitate sau reprezentantul unitatii de crtlt, dupd caz;

g) pentrr: sprijinul financiar alocat, solicitantul va depu'ne, aldturi de documentele
justificative, gi un raport de justifrcare a utilizdrii sprijinului primit. (Anexa nr. 4.)

Proiectele se depun la sediul Comunei Hereclean - Registraturi, in intervalul
26.A5.2021 - 08.06.202 1.

OPIIS ANEXIO:

Anexa nr. 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar (se completeazdde cdtre solicitant);

Anexa nr.2 - D,eclaratrie pe proprie rdspundere a solicitantului (reprezentatul legal al institufiei);

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

Herreclean



Anexa nr. 5 - Declarafie pe proprie rdspundere a reprezentantului legal al instituliei solicitante
privind existenfa capacitefi de a asigura suma necesarl in cuantum de minim
l0'9lo din valoarea totall a finanflrii;

Anexa nr. 6 - Declarafie pe proprie rdspundere a solicitantului ci va folosi sprijinul financiar
solicitat exclusiv pentru realiz re lucrlrilor menfionate in devizul de
lucrdri/referatul de necesitate depus la documenta\ia atagatti cererii-tip.

Anexa nr. 7 - Declaralie pe proprie rdspundere a solicitantului ci informafiile furnizate in
dosarul de finanfare sunt conforme cu realitateainbazaContractului de finan{are.

Noti:
in cazul in care reparafiile capitale necesitd expertize, studii de rezistenJd sau alte

documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte dovediioare pentru necesitatea intervenfiilor.
Pentru bisericile monument (biserici de lemn), vor fi obfinute toate avizele gi acordurile

prevdzute de Legea nr. 50/1991, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.



Anexa nr. I
la ,rProgramul de acordare a sprijinului financiar

unitifilor de cult din comuna Hereclean
a parJindnd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 202l"

UNITATEA DE CULT
Nr. I

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar, de citre consiliul local Hereclean, inbaza
Ordonanfei Guvernului nr. 8212001, cu modificlrile, completlrile ulterioare qi ale

Hotlr6riii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificlrile 9i completdrile ulterioare

ljnitatea de cult solicitantd:
Cultul :

Adresa completil a unitAlii de cult solicitante:

Adresa completiira obiectivului (in cazulincare diferd de adresa unitalii de cult):

Numele gi prenumele reprezentantului :

Funcfia: Telefon:
Numdr de cod inLcazul monumentelor istorice:

E-mail

Cod IBAN:

deschis la Cod Fiscal:
Obiectul cererii:

Motivarea cererii:

Numdrul gi data autorizaliei de construire, (daci este cazul):

Data expirdrii:

Numarul gi data avizului unitalii de cult ierarhic superioard

Valoarea devizullui lucrdrilor rdmase de executat:

Stadiul lucrdrilor:
In ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul local:

in ce valoare:

Dac[ au fost iustificate in totalitate sumele orimite:

C'ERTIFIC exat:titateu datelor de mai sus pentru care rdspund conform prevederilor legale gi

md oblig sd justil,fic sumele primite, codorm normelor legale

Numele gi prenumele

Semndtura

$tampila solicitantului



Anexa nr.2
la ,,Programul de acordare a sprijinului financiar

unitdfilor de cult din connuna Hereclearr
apa rfinAnd

cultelor religioase r€cunoscute,
pe anul 2021',

DECLARATIE

Subsemnatul ............. domiciliat in
localitatea.. str. ............ or........., bl............., ap...,.........., jud. Sdlaj,

cod pogtal ., posesor al actului de identitate ............ seria..........nr..............., cod

numeric personal'.'. in calitate de reprezentant al unitatrii de

cult""""'." declar c[ am luat la cunogtintd de prr:vederile O.G. nr.

8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult aparfirL6nd

cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobatd cu modificdri gi complet6ri prin Legea nr.

12512002 9i de H'G. nr. 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologirle pentru aplicarea

prevederilor O.G. rtr.82l200l, cu modificdrile gi completf,rile ulterioare, cleclar pe proprie

rdspundere cd nu md aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se allii in nici una din

urmdtoarele situalii:

cu plalile/conturile blocate conform unei hotdrdri judecdtoregti definitive;

nu am incdlcatla incdlcat cu bun[ gtiinfd prevederile unui alt contract firianfat din fonduri

publice;

nu sunt vinovat de declaraJii false cu privjire la situa{ia economicd;

nu amlare restanfe cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetul

asigurdrilor sociale de sdndtate, bugetele locale sau fonduri speciale;

nu sunt condamnat pentru abuz de incredere, gestiune frauduloasd, ingeldciune,

delapidare, dare sau luare de mit6, mdrturie mincinoasd, fals, uz de fals, deturnare, de

fonduri.

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutd, de art. 326 din Codul penal pentru infracliunea de fals

in declaratii, am verificat datele din prezenta declaralie, care este completd gi corectd.

Semndtura.

a)

b)

c)

d)

e)

Data



Anexa nr,3
la ,rProgramul de acordare a sprijinului financiar

unitdfilor de cult din conruna Hereclean
apa r(inAnd

cultelor religioase recu noscute,
pe anul 202)1,,

CONTRACT DE FINANTARE
In temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonantra Guvernului nr.8212001 privind statbilirea unor fcrrme

de sprijin financiar pentru unitalile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute din
Romdnia, republicatd, cu modificdrile gi cornpletarile ulterioare, ale art. 4 din Nonnele
Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 8212001, aprobate prin H.G. 147012002,, ale
Legii nr. 35012005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fondurile publice alocate
pentru activitdti nonprofit de interes general, cu modificdrile gi complet6lile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract intre:

Art. 1. Plrfile contractului:

(1) Comuna Hereclean, cu sediul in
4291581 cont virament

localitatea Hereclean, nr. 27 judelul Salaj, cod fiscal
deschis la Trezoreria Zalin, reprezentat de

primar, denumit in continuare finan{ator,
9i

cu sediul in
avdnd adeverinla de functionare nr.......,...., eliberatd de ................ ...........-... *ordonator de
program/proiect - preot paroh gi...............

contabil/responsabil financiar, denumitd in continuare beneficiar.

Art. 2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract il constituie alocarea sumei de.............. mii lei de ciitre
finanJator, in vederea realizdrii de cdtre beneficiar a proiectului/activitZrlii

", aprobatd prin Hot[rdrea Consiliului local nr.

Art. 3. Durata contractului:

Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprinsd intre data semndrii acestuia de ciitre
ambele parfi gi 30 noiembrie a anului in curs.

Art.4. Drepturile 9i obligafiile plrfilor:

I. Finan{atorul:

(2)



a) dupd depunerea documentatiei la registratura Primariei comunei Hereclean, in termen de
maxim 30 zile dupd verificarea acesteia, finanlatorul se obligd sd vireze surma alocatd (tranga
pentru carea s-a depus documentatia) ca sprijin financiar;

b) are dreptul sd solicite rapoarte privind derularea proiectului;

c) are dreptul sd modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau s6 rezilieze prezentul
contract dacd beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in
cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligaliilor contractuale asumate de
cdtre beneficiar;

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

II. Beneficiarul:

a) are dreptul sd solicite virarea sumelor reprezentdnd sprijinul financiar allocat, in
urmdtoarele condilii:

a.l) pe mdsura derularii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferentd
cheltuielilor efectuate pdnd la acea datd., in baza documentelor justificative depuse (copii
contracte, facturi, ordine de plata, chitanle, etc);

a.2) dacd' aceste cheltuieli pentru care a fost solicitatd suma se achita dupi incasarea
acesteia de la finanJator, beneficiarul se obligi sd depun[ copii de pe documentele care atestd
efectuarea plAfli (copii ordine de platd, chitanfe, etc.).

a.3) beneficiarul va putea solicita altd trangd (pdna la nivelul contractului) numai dlup6
justificarea efectu[rii pldtii pentru suma primitd anterior gi in baza documenterlor men{ionate la
pct. a.l).

b) se obligd sd utilizeze suma alocatd numai in scopul realizdrli proiectului prevdzut la art.
2;

c) se obligd sd reflecte corect gi la zi, in evidenJele sale contabile, toate ope:ratiunile
economico-financiare ale proiectului qi s[ le prezinte finanfatorului ori de cdte ori ii r;unt

solicitate, pe durata deruldrii contractului;

d) se obligd sd specifice, pe durata proiectului, pe afige, cataloage, alte mat,oriale
publicitare, faptul cd acestea au fost realizale prin sprijin financiar de la bugetul Consiliului ktcal
Hereclean;

e) sd participe cu o contribulie proprie de minim l\Yo raportatd,la nivelul sumei alocate
prin acest contract;

0 se obligd sd accepte controlul gi verificdrile organului de control al finanlatorului in
legdturd cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.

Art. 5. Modificarea contractului:



(l) Beneficiarul are obligafia de a informa de indatd finantatorul, cel mai t6+rziu in termen
de 48 de ore de la producere, cu privire la orice eveniment sau imprejurare de naturd a callza o
modifi carea a proiectului.

(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adilional cu acordul ambelor pdrfi.

Art. 6. Incetarea contractului:

a) prin executarea obligatiilor asumate de parfi;
b) la implinirea duratei pentru carc a fost incheiat;
c) prin acordul de voinfa al pa4ilor;
d) prin denunlare unilateralS in termen de l0 zile de la comunicarea notiljcdrii transmise in

acest sens;
e) prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligafiilor asumate in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificdrii prin
care pd(ii in culpd i s-a adus la cunoqtinfd cd nu gi-a indeplinit obligatiile contractualr:;

0 dacd forfa majord ac\ioneazd sau se estimeazd cd va ac]iona o perioadd mai mare de 3
luni.

Art, 7. Forfa majori:

(l) Este exoneratd de rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare
a obligaliilor ce-i revin parte a care a fost impiedicatd de intervenfia unui caz de l\>t\Ft
majo16;

(2) Este forfd majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiediceLt gi

independent de voinfa pdrfilor, care le opregte s6-gi execute obliga]iile ce le revin
potrivit prezentului contract;

(3) Intervenfia fo4ei majore trebuie comunicatd de partea care o invocd in termen de
doud zile calendaristice de la data aparilia acesteia.

Art. 8. Clauze speciale:

(1) Utilizarea sprijinului financiar in alte scopuri decdt cele prevEzute in prezerntul

contract este interzisd gi atrage incetarea acestuia frrd interven{ia instan}ei judecdtoregti.

(2) in ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazd, dobAnzi gi

penalitali de intdrziere, conform legislaliei privind colectarea crean{elor bugetare, care se fac

venit la busetul comunei Hereclean.

Art. 9. Solufionarea litigiilor:

(l) Fventualele litigii dintre pdrfi urmeazdafi solutionate pe cale amiabila.
(2) In cazul nerezolvdrii pe cale amiabild, litigiile urmeazd, a fi solutionate de instarr{ele

judecitoregti competente, potrivit legii.
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Art. 10. Dispozifii finale:

(1) Comunicdrile intre pdrfi in legdturd cu executarea prezentului conrlract vor fi fbcute
numai in scris.

(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanJelor rezultate in
urma rezilierii/incetdrii acestuia.

(3) Clauzele prezentului contract se interpreteazd, potrivit prevederilor codului civil gi se
completeazd cu prevederile Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul
comunei Hereclean, unitdlilor de cult din judelul Salaj apa4indnd cultelor religioase recunosicute
din Rom6nia, aprobat prin Hotdrdre a Consiliului local.

Prezentul contract a fost incheiat astdzi,. ..in2 exemplare avdnd aceeagi :fo4d
juridica, un exemplar pentru finanfator gi unul pentru beneficiar.

FINANTATOR, BENEFICIAR,

COMUNA HERECLEAN

PRIMAR,

Dobrai F rancisc

SECRETAR GENERAL,

Fizegan Otilia-Cosmina

Contabil,

Laslo Mariana-Lenuf
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Anexa nr.4
la ,rprogramul de acordare a sprijinului lfinanciar

uniti{ilor de cult din comuna Hereclean
aparfin0nd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2021',

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN F'INANCIAR DE LA CONSILIUL LOCAL,

HERECLEAN

DATE GENER,ALE
l. Datele de idrentificare ale unitlfii de cult:

2, Datele de iderntificare ale reprezentantului:

Urnitratea ieriarhic superioarr.d de

Denurmirea urrnitlfili de cult

ora$ul sau
comuna

Aclrersa unitifii de cult

Jude!;ul

Cod,liiscal

JUSTIFICAREA. SUMELOR PRIMITE
l. Suma prirrnitl in anul in curs

Suma primirtl

12



2. scurtd descriere a lucririlor efectuate lmaximmun'r-0 deiaidurf,

3. Finanfiri primite de la Consiliul LOCAL in perioada 2019- 2020
cult

pentru u

Declar pe propria rlspundere c{ facturile gi chitanfele prezentatp

dosarul prezentat nu au fost folosite 14 alte institu{ii ale statului pentrju
sume primite.

Cunoscind pedeapsa prevlzutfl de Codul penal pentru infracfiunea
declarafii, am verificat datele din prezepta declara{ie, care este completii gi co

NUME $I PRENUME

SEMNATURA

L.$.

spre
just

' Construcfie, reparatii curente sau capitale, etc,



Anexa nr.5
la ,,Programul de acordare a sprijinului fin

unitifilor de cult din COMUNA HERECLEA
aparfinAnd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul202l"

DBCLARATIE

cod pogtal ., posesor al actului de identitate ...,........ seria...,......rr.......,.....,.,

numeric personal.... in calitate de reprezentant al qnitAfli

cult..'..'.'.... declar cd am luat la cunogtinfd de prevederilB O.G.

8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitafile de cult

cultelor religioase recunoscute din RomAnia,

12512002 9i de H.G. nr. 147012002 pentru

prevederilor O.G. nr.8212001, cu modificdri

rispundere cI voi asigura suma necesarl, in cuantum de minim 10% din valoarea tota

finanflrii solicitate, de la Institufia finanfatoare, Consiliul Judefean Sdlaj, inbaza Cqntractul

de finanfare n-r........... ...... pentru executarea lucrdrii de investitie a$a cu feiese d

devizul de lucrdri/referatul de necesitate depus.

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infracliunea de f{ls

in declarafii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completd gi corectd.

Data
Numele gi prenumeie



Anexa nr. 6
la ,rProgramul de acordare a sprijinului financiar

unitlfilor de cult din comuna Hereclean
aparfinAnd

cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2021"

DECLARATIE

Subsemnatul ............. domiciliat in
localitatea.. str. ............ flr........., bI............., ap.............., jud. Sdlaj,
cod po$tal ., posesor al actului de identitate ............ seria..........m..............., cod

numeric personal.'.. in calitate de reprezentant al unitalii de

cult"""""'. declar cd am luat la cunogtinfd de prevederile O.G. nr,

8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitalile de cult apa(indnd
cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobat[ cu modificdri gi complet6ri prin Legea nr.

125/2002 9i de IJ'G. nr' 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor O.G' nr.8212001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, declar pe proprie

rlspundere ci voi folosi sprijinut financiar solicitat exclusiv pentru rgalizarea l[rcririlgr
men{ionate in devizul de lucrlri/referatul de necesitate depus in bdza contraftului de

finanfare nr..............

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutd,de art. 326 dinCodul penal pentru infracfiunea de fals in

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

Data

Numele gi prenunCele

Semndtura.
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Anexa nr.7
la ,rProgramul de acordare a sprijinulqi financiar

unitlfilor de cult din comuna Hereclean
a

cultelor rel noscu(e,
pe

DECLARATIE

Subsemnatu. ............. dolniciliat in
localitatea.. str. ............ nr........., bI............., ap.............., jud. Sdlaj,

cod pogtal ., posesor al actului de identitate ............ seria..........ff................ cod

numeric personal.... in calitate de reprezentant al unitafii de

cu1t.......'..'. declar cA am luat la cuno$tintA de prevederile O.G. nr.

8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdtile de cult ppartindnd

cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.

12512002 gi de H.G. nr. 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentrt! aplicarea

prevederilor O.G. nr.8212001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, declar pp proprie

rispundere ci informa{iile furnizatein dosarul de finanfare sunt conforme cu reafiitatea, in

baza Contractului de finanfare nr.........

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infracfiunea pe fals in

declara{ii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completd gi corect4.

Data
Numele gi prenumele
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