
RoMANr.q.
JUDETUL SAlnr
COMUNA HERECLEAN
CONSILruL LOCAL

uorAnAREA NR. 10

din10.02.2022
privind aprobarea "Programului de acordare a sprijinuluiJinanciar unitdlilor de cult

din comuna Hereclean aparfinAnd caltelor religioase recunoscute", pe anul2022

Consiliul Local al Comunei Hereclean, intrunit in gedin!6 ordinari;
Avdnd in vedere:
- referatul rr.730 din04.02.2022 al primarului comunei Hereclean

- raportul de specialitate nr. 731 din 04.02.2022, intocmit de Compartimentul contabilitate;

- art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de

sprijin pentru unitalile de cult aparfin6nd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicatd",

cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- HotdrArea Guvernului nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonantei Guvemului nr, 821200I privind stabilirea unor forme de sprijin

financiar pentru unitdJile de cult aparfindnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia,

republicat[, cu modificirile gi complet[rile ulterioare;
-prevederileart. l,art.4-6,art.10,art. 12alin. (1)qialin.(3),art. 13,art.

18, art. 20 alin. (2), art. 2l alin. (1) 9i alin. (2) 9i ale art. 27 din Legea nr. 3 50/2005

finanfdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitAfl nonprofit de

16 alin. (1), art.
privind regimul
interes general,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 2i7312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
- afi. l2g alin. (2),1it. d) coroborat cu alin. 8 lit.a) din O.U.G nr.5712019, privind Codul

Administrativ;
in temeiul art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanla de Urgenlda Guvernuluim57l20l9, privind

Codul Administrativ,

HOTARA$rE:

Art. 1. Se aprobd ,,Programul de acordare a sprijinului financiar unitdflor de cult din

comuna Hereclean apa4indnd cultelor religioase recunoscuts", ps anul2022, conform Anexei nr.1

care face parte integrant[ din prezentahotdrdre.

Art.2. Cu ducerea la-indeplinire aprezentei hotdrdri se incredinleazd primarului comunei

Hereclean.
Art. 3. Prezenlahotdr6re se comunicd la:

- Institulia Prefectului judetului Salaj;
- primarul comunei;
- Compartiment contabilitate;
- dosarul de sedintd

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Ispas Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Fizegan Otilia-Cosmina



Anextr
la hottrrirea nr. 10 din 10.02.2022 privind

aprobarea

,,Programului de acordare a sprijinului financiar
unittrfilor de cult din comuna Hereclean

aParfinend
cultelor religioase recunoscute'

Pe anul2022"

program de acordare a sprijinului financiar unitifilor de cult din comuna

Hereclean apa4inand cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2022

SURSA DE FINANTARE: Bugetul propriu al comunei Hereclean

SUMA ALOCATA: 365.000 lei

OBIECTIV GENERAL:

o Atragerea gi sprijinirea tuturor cultelor, ffiri nici o discriminare, in mod liber 9i

voluntar, pentru creiterea aportului acestora la imbunitlfirea mediului comunitar prin

coeziune, moralitate 9i spiritualitate.

OBIECTIV SPECIFIC:

o Sprijinirea unitlfilor de cult cu personalitate juridic[ din comuna Hereclean' a$a cum

sunt definite in Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unitlfilor de cult din

comuna Herecleaiaparfinflndcultelor religioase recunoscute oficial in Romffnia, aprobat

prin HCL nr. 41 din 29.09.2016

o Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unitlfilor de cult din comuna

Hereclean upurlir,ArrO cultelor religioase recunoscute oficial in Romffni este valabil

si in anul2022

ACTIVITATI ELIGIBILE:

1. Completarea fondurilor proprii necesare intre{inerii gi funcfionirii unitlfilor de cult cu

venituri insuficiente:
o introducere utilitali, inclusiv utilitdli noi, reabilitare utilitdfi existente, reparafii

cruente;
o rucr'ri 

iir;1h,:;"0*"t" 
curente:

inlocuire t6mpldrie,

ca*'1ffii,Tlff lil:i:ffi :TJffi:::':."1fu.,**,

- aplice,
- becuri,

: :11"^'"Pdtoare'prrze,



- mobilier
- scaune - b6nci, iconostase etc'

. reparatiiinvelitoare;
o instala{ii de ventilalie 9i incalzire;

. ..p*uiii la instalaliile interioare Ei racordurile exterioare'

o Instalafiisonorizare
o Construire caPele mortuare

)

3.

Construirea qi executarea de reparafii cap

care apartin cultelor religioase din Rom6nia: "J

Decontarea proiectelor, expertizelor tehnice

aparlin culteior religioase din Romdnia

MOD DE ACORDARE A FINANTARII:
.pebazadepuneriidec[trepotenlialiibeneficiariaunoraplicaJiidefinantare'conform

acestui Program;
. 

t,Ero'r' 
ereclean (bisericd, cas[ de rugdciuni inclusiv biserici

finanlarea unut singur proiect p-e anul 2019 in baza

t.p*r.",*ttlui lelal, pentru fiecare ldcaq de cult

finantare vor fi incheiate Contrac

anexele bisericesti

fi ttuaiiioi geo pentru ldcaqurile de cult care

. ffi"t" u*rau," a. tu U*etul comunei Hereclean, av^nd caracter

implicd cu obligaiivitate ingaiarea de cdtre beneficiar a unei sume

cu minim fOy, Oin valoari-totald a finantdrii. Aceasta poate fi

materiale) saumunca --^--: .- ^,,^-rrrm Ao, ' '

ExistenJa capacitdJii beneficiarului de a asigura suma necesara in cuantum de minim

l0% din vatoarea i";;it a finanJdrii, va fi atestatd printr-o declara{ie pe proprie

rispundere din partea reprezentantului legal al institu{iei solicitante'

(Anexa nr. 5)

de cofinanJare,
cel puJin egale

in naturd (bani,

O UNITATE DE CULT DIN COMUNA HERECLEAN

nuCAcrunr, rNCLusN BrsERrcI MoNUMENT)

FINANTAREA UNUI SINGUR PROIECT PENTRU ANUL

(BTSERICA SLu CASA DE

POATE BENEFICIA DE

CRITERII DE ELIGIBILITATE (condifii de acces la fondurile publice disponibilizate prin

prezentul Program):

o ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI se demonstteazd prin depunerea urmdtoarelor

nanciar in termenul stabilit de autoritatea

licitantului (reprezentatul legal al institutriei);

(Anexa nr. 2)

c) 

-opie 

de pe certificatul de inregistrare fiscal6;
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d) Adeverintd certificatd de bancd de cont, conform cu originalul, prin

care se precizeazd codul IBAN citante;

e) Certificat de atestare f,rscala prin care se contlrme inexistenla oricaror obligatii/debite

fafd de bugetul consolidat al statului, bugetul local gi bugetul asigurdrilor sociale;

D Declaralie pe proprie raspundere a reprezentanului legal privind participarea cu o

contribufi. fin"n.iari de minimmum 107o din valoarea totali a finan{Irii in naturd

(bani, materiale) 
itatg) Declaralie Pe Pro

exclusiv Pentru de

necesitate depus la document alia ataqatd c

h)Declaraliep.'frop.i.rdspundereasolicita .,., p ,L-,- 
lde

finan{are sunl conforme cu realitatea inbazaContractului de finantare. (Anexa ff' 7)

DOCUMENTE SUPORT iN COMPLETAREA CELOR NECESARE ELIGIBILTTAITT:

1. Pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind execufia lucrlrilor de

construire gi reparafii capitale la licagurile de cult, solicitantul trebuie sd depund urmStoarele

documente:

1.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr' l)
1.2 Devizde lucr6ri, in pre{uri actualizate gi evidentierea lucrdrilor r[mase de executat

val

1T imoniului pentru

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 acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind intre{inerea 9i

funcfionarea uniti{ilor de cult cu venituri insuficiente:

2.lCererepentruacordareasprijinuluifinanciar;(Anexaff.1)
2.2 Referat de necesitate semiat/asumat de consiliul parohial/structura de conducere a

unitdlii de cult solicitante.

NOTA IMPORTANTA:
o Dosarele inaintate de unit[lile de cult in vederea finanldrii vor conline obligatoriu un

OPIS al documentelor existente;

o nleleg aqa cum sunt defrnifi in Regulamentul

unitaglor de cult comuna Hereclean aparlinAnd

in Romdnia.

o La vizitele de verificare in teren, beneficiarul va prezenta, in mod obiectiv,

necesitatea lucrlrilor de construire sau de reparatii capitale propuse'

ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
ntract, unitatea de cult beneficiard va depune

e care stau la baza cheltuielilor angaiate:

esitate etc'
erea documentelor justifi cative, finanJatorul va

ziu de 1 5 decembrie 2022;



3) dac6 aceste cheltuieli, pentru care a fost solicitati suma, se achitd dupd incasarea

acesteia de la frnanlator, beneficiirul se obliga sd depund copii de pe documentele care atestd

efectuarea pl6fi (copii ordine de platd, chitante, etc')'

+) fenenci*ii lro, putea solicita o noud tranq[ Oane la nivelul contractului de finanfare)

numai dupd justifr"*"u 
"f."tudrii 

pld1ii pentru suma primitl anterior 9i in conformitate cu

prevederile menfionate.

PENTRU JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR, IA iNtOCMiTEA dOCUMCNTEIOT

justificative, unitatea de cult beneficiard va trebui sd tind cont de urmdtoarele:

a) nu se admit la justificare facturi plitite inainte de primirea sprijinului financiar

sau emise in anii preceienfi acordlrii sprijinutui financiar, chiar dacl acestea au fost

plitite dupl Primirea acestuial
b) toate documentele justificative, prezentate in copii xeroxt vor purta menfiunea

,,conform cu originalul" qi vor fi certificate prin aplicarea qtampilei 9i a semniturii

beneficiarului. Documentele justificative trebuie re fi. into"mite potrivit reglement6rilor legale

in vig dr;

ente care conJin achizilii de materiale sau servicii,

altele inul financiar sau care nu sunt cuprinse in devizul

dresd de inaintare, trebuie s[ fie lizibile 9i sd nu

fax.
6, in mod obligatoriu, urmdtoarele: scopul

pl61ii, o ranr;
reparaJie, vor fi insolite, duPd

caz,dect/contracte,noteprivindstadiul
luciArilor, vizatede dirigin1ii de specialitate sau reprezentantul unitafli de cult,.dupd caz;

g) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune, aldturi de documentele

justificative, 9i un .upott de justificare a utilizdrii sprijinului primit' (Anexa ff' 4')

ohiecl;ul cererii dler sPrijin

Comunei Hrereclean - Regilitraturi, in intrcrvallulProiectele s,e dePun ta sedjiul

| 4.02.2022 - 28.02.2\J2,2,,

OPIS ANEXE:

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

Anexa nr.2 -Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului (reprezentatul legal al institufiei);

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

Hereclean
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Anexa nr. 5 - Declaralie pe proprie rdspundere a rcprezentantului legal al institutiei solicitante
privind existenta capacitdlii de a asigura suma necesarl in cuantum de minim
10% din valoarea totali a linanfirii;

Anexa nr. 6 - Declaratie pe proprie rdspundere a solicitantului ci va folosi sprijinul financiar
solicitat exclusiv pentru realizarea lucririlor menfionate in devizul de

lucrdri/referatul de necesitate depus la documentatia ataSaId, cererii-tip.

Anexa nr, 7 - DeclaraJie pe proprie rdspundere a solicitantului ci informafiile furnizate in
dosarul de frnantare sunt conforme cu realitateainbazaContractului de finanfare.

NotI:
in cazul in care reparaJiile capitale necesitd expertize, studii de rezistentd sau alte

documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte doveditoare pentru necesitatea interventiilor.

Pentru bisericile monument (biserici de lemn), vor fi oblinute toate avizele 9i acordurile

prevdnrte de Legea nr. 501199I, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.



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

unittrfilor de cult din comuna Hereclean

aParfinAnd
cultelor religioase recunoscute,

Pe anul 2022

UNITATEA DE CULT
Nr. I

Unitatea de cult solicitantd:

Cultul:
Adresa completd a unitdtii de cult solicitante:

Adresa completd a obiectivului (in cazul in care diferd de adresa unitdlii de cult):

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar, de citre consiliul local Hereclean, inbaza
i)rdonan{ei Guvernului nr. 8212001, cu modificirile, completlrile ulterioare qi ale

Hotirf,rii Guvernuluinr.147012002, cu modificirile gi completirile ulterioare

Numele gi prenumele reprezentantului:

FuncJia: Telefon:

Numdr de cod in cazul monumentelor istorice:

E-mail

Cod IBAN:

deschis la Cod Fiscal:

Obiectul cererii:

Motivarea cererii:

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

Data expirdrii:

Numdrul gi data avizului unitafi de cult ierarhic superioard

Valoarea devizului lucrdrilor rdmase de executat:

Stadiul lucrdrilor:

in ce ani amaiprimit 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 prevederilor legale Si

md obtig sd justific sumele primite, conform normelor legale

Numele gi prenumele

Semndtura

$tampila solicitantului



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

unittrfitor de cult din comuna Hereclean
aParfinAnd

cultelor religioase recunoscute'

Pe anul 2022"

DECLARATIE

Subsemnatul ............. """"""'!' domiciliat in

localitatea. sff. '..'....'... ff""""'' b1""""""', ap"""""""' jud' S6laj'

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

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

cu1t............ declar cd am luat la cunoqtinji de prevederile O.G. nr'

g2l200l privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitafle de cult aparfindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr'

12512002 gi de H.G. rv. 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor o.G. m.g212001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, declar pe proprie

raspundere c[ nu m6 aflr.r/persoana juridicd pe care o reprezint nu se afld in nici una din

urmitoarele situalii:

a) cu pldfile/conturile blocate conform unei hotSrdri judecdtoreqti definitive;

b) nu am inc6lcat lainc1lcat cu bund gtiin!6 prevederile unui alt contract finanJat din fonduri

publice;

c) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situatia economic[;

d) nu amJare restante cdtre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetul

asigurErilor sociale de sdndtate, bugetele locale sau fonduri speciale;

e) nu sunt condamnat pentru abuz de incredere, gestiune frauduloasd, inqeldciune,

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

fonduri.

Cunosc6nd pedeapsa prevdzutd de art. 326 dinCodul penal pentru infracJiunea de fals

in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completd 9i corect6.

Semndtura,

Data



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

unit[{ilor de cult din comuna Hereclean

aParfinflnd
cultelor religioase recunoscutet

Peand202t'

CONTRACT DE FINANTARE

in temeiul art. 3 alin. 2 din ordonanJa Guvernuluim.82l200l privind stabilirea unor forme

de sprijin financiar pentru unitefle de cult aparlin6nd cultelor religioase recunoscute din

Rom6nia, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, ale att. 4 din Normele

Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 821200L aprobate prin H'G' 147012002' ale

Legii nr. 35012005 privind regimul finanJdrilor nerambursabile din fondurile publice alocate

pentru activit6{i nonprofit de interes general, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, s-a

incheiat prezentul contract intre:

Art. 1. Pir{ile contractului:

(1) Comuna Hereclean, cu sediul in localitatea Hereclean, nr. 27 i:ude\ul Silaj, cod fiscal

4291581 cont virament deschis la Trezoretia Zaldu' reprezentat de

primar, denumit in continuare finan{ator'

Dr

(''\ cu sediul in

uuanduffilu d" funcJionare *..........-, .tiU.*ta de ............... . coordonator de

program/proiect - preot paroh 9i"""""""'
contabil/responsabil financiar, denumitd in continuare benefi ciar.

Art, 2. Obiectul contractului:

obiectul prezentului contract il constituie alocarea sumei de'............. mii lei de c[tre

finanlator, in vederea realizdrli de cdtte beneficiar a proiectului/activitalii

", aprobatdprin Hotdr6rea Consiliului local nr'

Art. 3. Durata contractului:

Prezentul contract se incheie pentru perioada

ambele pArfi gi 30 noiembrie a anului in curs'

Art. 4. Drepturile 9i obligafiile pir{ilor:

I. Finanfatorul:

cuprinsd intre data semndrii acestuia de c[tre



a) dup6 depunerea documentafiei la registratura Primariei comunei Hereclean, in termen de

maxim 30 zile dup6 verificarea acesteia, frnanlatorul se obligd sd vireze suma alocatd (tranqa

pentru carea s-a depus documentalia) ca sprijin frnanciar;

b) are dreptul sd solicite rapoarte privind derularea proiectului;

c) are dreptul s6 modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau sd rezilieze prezentul

contract dacb beneficiarul comunica date, informatii sau inscrisuri false ori eronate, precum 9i in

cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligaliilor contractuale asumate de

cdtre beneficiar;

d) sd efectueze controale qi sd verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul

financiar acordat.

II. Beneficiarul:

a) are dreptul s6 solicite virarea sumelor reprezent6nd sprijinul financiar alocat, in

urmdtoarele condilii:

a.l) pe mdsura deruldrii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferentd

cheltuielilor efectuate p1n6 la acea dat6, 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 achitd dupd incasarea

acesteia de la finantator, beneficiarul se obligd sd depund copii de pe documentele care atesta

efectuarea pldtii (copii ordine de plat6, chitan{e, etc')'

a.3) benefrciarul va putea solicita altd trangd (pdnd la nivelul contractului) numai dupd

justificarea efectudrii pldJii pentru suma primitS anterior gi in baza documentelor men{ionate Ia

pct, a.1).

b) se obligd sd utilizeze suma alocatd numai in scopul realizdrii proiectului ptevdzttlaart.

2;

c) se oblig6 sd reflecte corect gilazi,in evidentele sale contabile, toate operatiunile

economico-financiare ale proiectului gi sd le prezinte hnanlatorului ori de cdte ori ii sunt

solicitate, pe durata deruldrii contractului;

d) se obtigd sd specifice, pe durata proiectului, pe aftqe, cataloage, alte materiale

publicitare, fupt"f cd acestea au fost reaiizateprin sprijin financiar de la bugetul Consiliului local

Hereclean;

e) sd participe cu o contributie proprie de minim l}oh ruportatdlanivelul sumei alocate

prin acest contract;

f) se oblig6 s[ accepte controlul gi verifrcdrile organului de control al finanJatorului in

legdturd ru r.ro=d,rl de utiiizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit'

Art. 5. Modificarea contractului:



(1) Beneficiarul are obligatia de a informa de indatd finanJatorul, cel mai tdtziu in termen

de 48 de ore de la producere, cu privire la orice eveniment sau imprejuriare de naturd a cavza o

modiftcarea a proiectului.

(2)Prczentul contract poate fi modificat prin act adilional cu acordul ambelor pd(i.

Art. 6. incetarea contractului:

a) prin executarea obligatiilor asumate de pdrfi;

b) la implinirea duratei pentru care a fost incheiat;
c) prin acordul de vointd al pdrfilor;
d) prin denunlare unilaterald in termen de 10 zile de la comunicarea. notificdrii transmise in

acest sens;

e) prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoate a

obligaliilor asumate in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificdrii prin

care pSrfii in culp[ i s-a adus la cunogtinfd c[ nu gi-a indeplinit obtigaJiile contractuale;

0 dacd forfa majord aclioneazdsau se estimeazd c[ va acJiona o perioadd mai mare de 3

luni.

Lrt.7. Forfa majori:

(1) Este exonerat[ de rdspundere pentru neexecutarea sau execularea necorespunzdtoare

a obligaJiilor ce-i revin partea care a fost impiedicati de interventia unui caz de fortd

majord;
(2) Este for[6 majord evenimentul

independent de voinfa pdrfilor,
potrivit prezentului contract;

absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat qi

care le opregte sd-gi executtl obligatiile ce le revin

(3) Interventia forfei majore trebuie comunicatd de partea care

doud zile calendaristice de la data aparilia acesteia'

o invocd in termen de

Art. 8. Clauze speciale:

(1) lJtilizarca sprijinului financiar in alte scopuri dec6t cele previzute in prezentul

contract este interzisd gi atrage incetarea acestuia ftrd interventia instanJei judecdtoregti'

(2) tn ceea ce privegte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorcazd dobAnzi 9i

penalitdli de intdrziere, conform legislatiei privind colectarea creanJelor bugetare, care se fac

venit la bueetul comunei Hereclean.

Art. 9. Solu{ionarea litigiilor:

(1) Eventualele litigii dintre pdrfi urmeazd,afr solulionate pe cale arniabilS.

(2) in cazul nerczolvarii pe cale amiabil6, litigiile urmeazd a fi solufionate de instan1ele

judecdtoregti competente, potrivit legii.

L0



Art. 10. Dispozifii finale:

(1) Comunicdrile intre pd(i in legdturd cu executarea prezentului contract vor fi fbcute
numai in scris.

(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanlelor 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, unitdJilor de cult din judelul Sdlaj aparfin6nd cultelo.r religioase recunoscute

din Romdnia, aprobat prin Hotdrdre a Consiliului local.

Prezentul contract a fost incheiat astdzi,. .... in 2 exemplare avdnd aceeagi fo4d
juridicS, un exemplar pentru finanJator gi unul pentru beneficiar.

FINANTATOR, BENEFICIAR,

COMUNA HERECLEAN

PRIMAR,

Dobrai Francisc

SECRETAR GENERAL.

Fizegan Otilia-Cosmina

Contabil,

Laslo Mariana-Lenuf

LI



Anexa nr.4
la ,,Programul de acordare a sprijinuluLi financiar

unit5{ilor de cult din comuna Hereclean

aparfinind
cultelor religioase recunoscutet

pe anul2022"

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMBLE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR DE LA CONSILIUL LOCA]L

HERECLEAN

DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale uniti{ii de cult:

f,ocalitatea
satul

J nrdte{rul

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

(cNP):

l['elefon:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
Suma primiti in anul in cursl.

L2



2. Scurti descriere a lucririlor efectuate (maximmum 20 de rdnduri)

Detaliere concretd a lucrdrilor efectuate pe banii primiJi de la Consiliul judefean (inclusiv
achiziJionarea de materiale de constructii):

3. Finan{lri primite de la Consiliul LOCAL in perioada 2019- 2020 pentru unitatea de
cult

.Nr,
l orf-

'i:,1. :.

,Anul .;,
l:.r ' -{rir,

2.

Declar pe propria rispundere ci facturile qi chitanfele prezentate spre justificare in
dosarul prezent^t nu au fost folosite la alte institufii ale statului pentru justificarea unor
sume primite.

Cunoscffnd pedeapsa prevlzutd de Codul penal pentru infracfiunea de fals in
declara{ii, am verificat datele din prezenta declarafie, care este completi gi corectl.

NUME $I PRENUME

SEMNATURA

L.$.

I Construclie, reparatii curente sau capitale, etc.
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Anexa nr.5
la ,,Programul de acordare a spriiinului financiar

unittrfilor de cult din COMUNA HERECLEAN
aParfinflnd

cultelor religioase recunoscute'

Pe anul2022"

DECLARATIE

Subsemnatul .........'.'." domiciliat in

localitatea.. str. ..'......'.. nr""""'' b1"""".'"'' ap"""""""' jud' Sdlaj'

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

n'meric personal.... in caritate de reprezentant al unitafli de

cu1t............ "'r"""'' declar cd arn' luat la cunoqtinJ[ de prevederile O'G' nr'

g2l200l privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitaJile de cult aparfinand

cultelor religioase recunoscute din Romdnia, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr'

12512002 gi de H.G. nr. 147012002 pentru aprobarea Normeror metodologice pentru aplicarea

prevederilor o.G. nr.g2l200t, cu modificdrile qi completdrile ulterioare' declar pe proprie

rispundere ci voi asigura suma necesari, in cuantum de minim 10% din valoarea totali a

finanflrii solicitate, de la Institulia finanfatoare, Consitiul Judelean Sdlaj, inbaza Contractului

de finanfare m........... ...... pentru executarea lucrdrii de investilie aqa cu reiese din

devizul de lucrdri/referatul de necesitate depus'

Cunoscdnd pedeapsa prevdzutdde art. 326 dinCodul penal pentru infracliunea de fals

in declarafii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completd 9i corect6'

Numele gi prenumele
Data

Semndtura,

t4



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

unitlfilor de cult din comuna Hereclean

aParfinffnd
cultelor religioase recunoscute'

Pe anul2022"

DECLARATIE

Subsemnatul ............... domiciliat in

localitatea. sff. ........".. nr""""', b1""""""'' ap"""""""' jud' Sdlaj'

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

numeric personal.... in calitate de rcprezentant al unitatii de

cu11............ declar cd am luat la cuno$tintd de prevederile O'G' nr'

g2l20ol privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit[1ile de cult aparlinand

cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobat[ cu modificdri 9i completdri prin Legea ff'

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

prevederilor o.G. nr.g2l200l, cu modific5rile gi completarile ulterioare, declar pe proprie

rispundere ci voi folosi sprijinul linanciar solicitat exclusiv pentru realizarea lucririlor

menfionate in devizul de lucriri/referatul de necesitate depus in baza contractului de

finan{are nr..............

cunoscdnd pedeapsa prevdzutdde art. 326 dincodul penal pentru infractiunea de fals in

declaratii, am verificat datele din prezenta declarafie, cate este completd 9i corect6'

Data
Numele gi prenumele

Semndtura,
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Anexa nr.7
la ,,Programul de acordare a sprijinului financiar

unittrfilor de cult din comuna Hereclean

aPar{inAnd
cultelor religioase recunoscute'

Pe anul2022"

DECLARATIE

Subsemnatul ....'........ domiciliat in

localitatea. str. ...'.....'.. nr.."""', b1""""""', ap"""""""' jud' Sdlaj'

cod pogtal ., posesof al actului de identitate ...'........ seria.""""'nr"""""""', cod

numeric personal.... in caritate de reprezentant ar unitdJii de

cu1t............ declar cd am luat la cunogtinti de prevederile O'G' nr'

g2l200l privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitafle de cult aparfinAnd

cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobatd cu modificdri 9i completdri prin Legea nr'

12512002 pi de H.G. m. 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor O.G. nr.821200I, cu modificdrile gi completbrile ulterioare, declar pe proprie

rispundere cI informa{iile furnizateindosarul de finanfare sunt conforme cu realitatea, in

barza Contractului de finan{are nr.........

Cunosc6nd pedeapsa prevdzutd de art. 326 din Codul penal pentru infrac{iunea de fals in

declaratii, am verificat datele din prezenta declaraJie, care este completd 9i corect6'

Data
Numele gi prenumele

Semndtura,

76


