ROMANIA
JI]DETUL SALAJ
COMI"INA BOBOTA

Anexa nr.

I

la HCL nr. 68127.12.2016

REGULAMENT
pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Bobota unitifilor de cult
din comuna Bobota, aparfinind cultelor religioase recunoscute din Romflnia

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general qi a procedurii de alocare de
fonduri, unitililor de cult din comuna Bobota, pentru completarea fondurilor proprii necesare
intrelinerii gi funclionirii unit[1ilor de cult ori pentru construirea sau repararea licaqurilor de cult
.

2.

-

O.G. nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin flnanciar pentru unit61ile de cult
apa4inAnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, republicat[;
H.G. nr 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr 8217002, republicat6;
Legea 350/2005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din tbndurile publice alocate
pentru activit[ti nonprofit de interes general cu modificlrile gi completarile ulterioare.

-

3. Termeni {i expresii
a) l[caq de cult - imobil in care se oficiazi servicii religioase sau care deserveqte acestui scop,
respectiv: biserici, casi de ruglciune, templu, moschee, geamie, sinagogi, cas[ de adunare, capel6,
ansamblu monahal, clopotnild, arhondaric.lrapezd., paraclis, chilie qi alte clddiri similare;
b) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul locale, in condiliile legii qi a prezentului
regulament.

c) beneficiar - unitate de cult cu personalitate juridic[, cu sediul in comuna Bobota, aparlinlnd
unuia din cultele religioase recunoscute otrcial in Rominia, cdreia i se aloc[ sume din bugetul local in
condiliile legii gi prezentului regulament.
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli necesare pentru intretinerea qi funclionarea unitdlilor de cult, ori
pentru construirea sau repararea l6ca$urilor de cult

4.

Domeniul de

Sprrjinul financiar se poate acorda pentru:
- completarea fondurilor proprii necesare intrelinerii gi funclionarii unitililor de cult cu venituri
insuf-rciente, cu sediul peraza comunei Bobota;
- construirea qi executarea de reparafii curente/capitale la l[cagurile de cult qi anexelor aferente care
apartin cultelor religioase recunoscute oficialin Rominia, cu sediul in com. Bobota;
- construirii qi amenajf,rii unor cl[diri avind destina{ia de capele mofiuare,

5. Prevederi bugetare

Solicitlrile de finanfare vor

fi

onorate

in limita prevederilor

bugetare atruale aprobate de

Consiliului Local Bobota.
Suma disponibil6 pentru finan[area Programului Culte va fi publicatd in anunpl de participare la
Bobota.
selec{ia
- de proiecte, care va fi afiqat pe site-ul Primdriei Comunei
minim 10% din valoarea totalb
fre
de
sb
trebuie
partea
beneficiarului
Cofinanlarea din
proiectului.
6.

Bobota
Principiile care stau la baza atribuirti contractelor definanlare nerambursabild sunt:
a) libera concurenfi, respectiv asigurarea conditriilor pentru ca persoanafizicd sau juridic[ ce desfbqoari
activitefl nonprofit s6 aibl dreptul de a deveni, in condiliile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizlrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenlial qi a criteriilor
care s[ faci posibil[ evaluarea propunerilor qi a specificaliilor tehnice qi financiare pentru atribuirea
6.1.

contractului de finanlare nerambursabil[;
c) transparenfa, respectiv punerea la dispozilie tuturor celor interesali a informaliilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabil[;
d) tratamentul egai, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de seleclie qi a criteriilor
pentru atribuirea contractului de fi nanlare nerambursabil,
e) excluderea cumulului, in sensul cI aceeaqi activitate urmlrind realizarea unui interes general, regional
sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanlare nerambursabill de la aceeaqi
autoritate fr nantatoare ;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitfiii destinlrii fondurilor nerambursabile unei activitl1i
a clrei executare a fost deja inceputl sau finali zatdla data incheierii contractului de finan{are;
g) co-finanfarea, in sensul cd finan([rile nerambursabile trebuie insolite de o contribulie de minimum 10
Yo din valoarea totald a finan16rii.
h) anualitatea, in sensul deruldrii intregii proceduri de finanlare in cadrul anului calendaristic in care s-a
acordat finan{area nerambursabilI din bugetul local.
i) sprijinul financiar se acordfi, numai pentru finanfarea unui singur proiect/program/ac{iune.
6,2. Procetlura de acordare a sprijinului jinanciar pentru unitdlile de cult recunoscute din
romfrnia se desfisoardin urmdtoarele etapet
- publicarea anun{ului de participare;
- inregistrarea documentatiei de solicitare a sprijinului financiar;
- verificarea eligibilitilii, inregistririi gi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic[ qi
financiar6 a solicitantului;
- evaluarea qi seleclia cererilor;
- intocmirea proiectului de hotlrAre privind alocarea sprijinului financiar;
- comunicarea unit[1ilor selectate a sumelor alocate,
- incheierea contractului de cofinanlare;
- virarea sumelor alocate unitIlilor de cult pebaza documentelor justificative depuse.
6.3. Reguli referitoare la prezentarea cererii de

spriiin.financiar

Documenta!ia de solicitare a sprijinului financiar cont[ in.
depunerea Formularului de solicitare a sprijinului financiar - anexa nr. 1
declaraiia pe proprie rlspundere a reprezentantului unit[1ii de cult - anexa nr. 2.
Documentele completate se depun la sediul Primlriei Comunei Bobota, str. Principall nr. 821A.
judepl S[laj.

-

Este obligatorie completarea tuturor cimpurilor din cererea
de finanlare. Cererile completate
pa(ial nu vor fi luate in considerare.
Toate proiectele ?ntocmite de unit[1ile de cult din comuna Bobota
apartinand cultelor religioase
din Rominia primite vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse
evaluarii numai solicit[rile care contin

toate documentele prev[zute anterior.

Aprobarea sprijinului financiar nerambursabil pentru intrefinerea
qi func(ionarea unitllilor de
cult cu venituri insuficiente, se face pe baza urmxtoarelor documente:
- cerere tip, conform modelului prev6zut in programul de finanlare;
- deviz de lucrlri in preluri actualizate evidenlierea lucr[riloi
.ui. se executl sau a lucrlrilor
Ei

rf,mase

de executat pentru anul curent,

- copie de pe autorizalia de construclie sau reparatie capital[, eliberat[ potrivit
Legii nr
privind autortzarea executrrii lucrdrilor de contruclii, republicat[,

cu *oAin.a.it. !i

ulterioare,

*

50/1991
completdrile

copie a avizului eliberat de instituliile specializate

in domeniul patrimoniului pentru
construcliile declarate ca monumente istorice(dacr este cazul),
* ?n cazul lu.ctdrilor de picturd a lScaqurilor de cult apartindnd Bisericii
ortodoxe Rom6ne, se va
prezenta qi copia avizului eliberat de cf,tre Comisiapentru pictut[
bisericeasc[;
- copia certif-rcatului de inregistrare frscall,
- adeverinfl certificatd de banc[ sau copia extrasului de cont, conlorm cu originalul
prin care se
precizeazL codul IBAN al unit[1ii de cult soliciiante,
- declaralie oe propria r[spundere a solicitantului c[ va folosi sprijinul financiar solicitat excusiv
pentru realizarca lucrSrilor menlionate in documentafia
atagatb cererii+ip
- fotografii ce atestd stadiul existent al obiectiwlui ce impune executarea ,de lucrlri pentru care
se solicit6 sprijin t'inanciar.
6.4. Evaluarea gi serec{ia cereriror de

sprijin financiar

Evaluarea qi seleclia cererilor de sprijin financiar se face de
cltre Cctmisia de evahnre a
proieclelor core t,a,fi stabilitir prin Di,spoziliaprimarurhi contunei
Bobota, clin care pe tdngd 2 consilieri
locoli vor.face pctrte ;i 3 pelsoane,liri aparoitl cle specialitate al primartilrti.
Pebaza propunerilor venite din partea cornsiei de evaluare proiectelor gi
a
aprobate prin Hot6r6ri
ale Consiliului local Bobota privind alocarea sprijinului financiar
pe unit6lile de cult, se va comunica
acestora contractul de finanfare, modelul de raportare qi documentele
peb'aza cdrorase acordi sprijinul
flnanciar aprobat, precum Ei cele referitoare lalustificarea
sumelor cheltuite.
ln termen de maxim l0 zile de la primirea contractului de finanlare, beneficiarul
il va trimite
finanlatorului completat, semnat gi qtampilat ?n 2 exemplare originale.
6. 5.

Alocurea Sprijinului Financiar

Pentru a intra in posesia fbndurilor repartizate, unitatea de
cult beneficiar[ a sprijinului financiar va
transmite finanfatorului urmatoarele documente care stau la baza
acordarii sprijinului financiar:
l) pe mlsura derul6rii proiectului, beneficiarul va solicita virarea
sumei aferente cheltuielilor
efectuate ptnd la aceea dat6, in baza documentelor justificative
depuse(copii, contracte, facturi, ordine de
plata, chitanqe, etc);
In termen de maxim 30 de zile dupl verificarea documenteliei
depuse, finantatorul va vira suma
solicitat[ cltre benefi ciar;
1 2) dac[aceste cheltuieli pentru care afost
solicitata suma se achitr dup6 incasarea acesteia de
Ia finafatoq beneficiarul se oblig[ s[ depuna copii de pe
documentele care atesta efectuarea plrlii(copii
ordine de plat6, chitante, etc).
I 3) Beneficiarii vor putea solicita o noul trans[(pinl la nivelul contractului
de finanlare)numai

dupa justificarea efectuirii pldtii pentru suma primitd anterior
mentionate la pct. 1).

qi in conformitate cu

prevederile

Pentru justificarea sprijinului financiar la intocmirea documentelor justificative unitatea de
cult benecifiarl va trebui si finl cont de urmitoarele:
a) nu se admit la justificare facturi pldtite inainte de primirea sprijinului t'inanciar sau emise in anii
precedenli acorddrii sprijinului financial chiar daci acestea au fost pl[tite dupd primirea acestuia.
b) toate documentele justificative, prezentate ?n copii xerox, vor purta menliunea ,, confbrm cu
originalul,, qi vor fi certificate prin aplicarea Etampilei qi a semn[turii beneficiarului ajutorului financiar,
documentele justificative trebuie si fie intocmite potrivit reglementf,rilor in vigoare privind activitatea
frnanciar contabil[;
c) nu se vor admite la justificare documente care confin achizilii de materiale sau servicii, altele
decit cele pentru carg a fost acordat sprijinul financiaq care nu sunt cuprinse in devizul inaintat pentru
oblinerea sprij inului fi nanciar;
d) documentele justificative trebuie s[ fie vizibile s[ nu prezinte Etersdturi gi nu se admit
documente trimise prin fax;
e) facturile fiscale aferente lucrdrilor de construclii vor fi ?nsolite dupd caz, de situalii de lucr[ri,
contracte, acte adifionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucr[riloq vizale de diriginlii de
specialitate sau reprezentantul unit[1ii de cult, dupd, caz;
f) chitan{ele care atest[ plfii trebuie s[ cuprind[ in mod obligatoriu urmStoarele: scopul plalii,
opera{iunea pentru care se face plata, num[ru] gi data eliber[rii
g) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune al[turi de clocumentele justificative gi un
raport de justificare autrlizdrii sprijinului primit.
7. Dispozitiitinale
- sumele alocate se pot utiliza pentru executarea

luc[rilor de intrelinere gi raparatii curente/capitale la
l[caqurile de cult gi anexe aferente lor, inclusiv pentru procurarea de materiale in vederea realizdrii
acestora, pentru plata utilit6!ilor (iluminat, incilzit,modernizat etc. ).
- sprijinul financiar se acord[ pebaza unui contract de cofinantare incheiat intre UAT Bobota,
reprezentat[ prin primar qi unitatea de cult beneficiar[.
- UAT Bobota dispune efectuarea pl[lii c6tre unitatea de cult, prin virament in contul bancar
indicat de acesta;
- unit[1ile de cult beneficiare ale sprijinului acordat din bugetul UAT Bobota au obligalia s[
intocmeasci qi s[ transmit[ Primiriei Comunei Bobota o raportare privind modul de utilizare a
fondurilor primite pinS cel tdrziu la data de 30 noiembrie a anului in caie se acord6 finanfarea. pentru
situaliile in care sprijinul financiar se acordl in trimestrul IV raportul privind modul de utilizare va fi
depus p[ni la 3l decembrie a anului in care se acordd finan{area.
' in caz de reziliere a contractului din culpa beneficiarului, acesta este obligat s[ restituie integral
sumele primite , in termen de 30 de zile de la data rezilierii;
- pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii datoreazl, dob6nzi qi
penalitbli de intdrziere, conform legislaliei privind colectarea creanfelor bugetare.
- un beneficiar va putea depune o noud cererc de al<tcare a mrui spri.jin.financictr mtmai fu atntl
calendaristic urmdtor.
- rnodul de utilizare a sprijinului financiar este supus controlului organelor cu atribulii de control
financiar prevlzute de lege.
- orice comunicare, solicitare, infbrmare, notificare in legiturd cu acordarea sprijinului financiar se
va transmite de cdtre solicitanli sub form6 de document scris.
Orice document scris trebuie inregistrat la Registratura Primdriei comunei Bobota, strada
principala nr. 821 A, loc. Bobota, judelul S[laj.
Prezentul Regulament se completeazd, cu prevederile legale in vigoare.
urmdtoarele anexe fac parte integrantI din prezentul regurament.
Anexa nr. 1 - Formularul de solicitare a sprijinului financiar
Anexa nr.2 - Declaralia pe propria rf,spundere a reprezentantului unit[1ii de cult
Anexa nr. 3 - Contractul de cofinanfare
Anexa nr. 4 - Raportul de justificare a sumelor primite ca sprijin financiar

ROMANIA
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Anexa nr. I la regulament

CONSILIUL LOCAL

CERERE
Pentru acordarea sprijinului finaciar de cltre consiliul local Bobota, in baza Ordonan{ei
Guvernului nn 82/2A01, cu modificlrile qi completlrile ulterioare gi ale Hot5rflrii Guvernului nr.
147/2002, cu modificirile gi completlrile ulterioare

Unitatea

de cu11............

Adeverinla de functrionare

nr.

...... din data

Localitatea

de

....., eliberat[ de...........

Num[r de enoriagi

Numele.....
....... prenumele........................... data
naqterii...
., actul de identitate .....
.....,...,...seria.........nr...........,....., cod numeric
personal.
profesia.
., func1ia................., locul de
munci....
., domiciliul: localitatea. ..............., str..........
nr..,....
jude{ul. ...., codul poqtal .... Codul fiscal nr.
..... din data de
....... emis
de
Num[ru] contului bancar
deschis
Ia
banca
Structura de conducere a unitdlii de cult:

sucursala/filiala/agen1ia....... .......

Numele persoanelor cu drept de semnlturl

A mai primit unitatea de cult sprijin financiar de ra consiliul local
Bobota.

Date tehnice privind programul sau proiectul pentru care se solicitl sprijin financiar

Tipul de program/proiect...
Localrtatea/local it[1il e in care se deruleazd programul/proiectul : . .
oportunitatea programului/proiectului in raport cu prioritElile comunit[1ii

Beneficiari
"numlr de persoane

Descrierea programului/proiectului

Numlrul qi data autorizatiei de construire( daci

este cazul)

Data expirlrii..............

Num[ru] gi data avizului unit[lii de cult ierarhic superioare
Valoarea devizului lucrdrilor de executat

Alte surse de finan[are....,.......
Contribulia proprie
Subven(ia solicitat[ de la bugetul local:

Data:

mii lei

Numele qi prenumele

$tampila unit[1ii de cult

Anexe:

Declaralie pe propria rispundere

Avizul unitdlii de cult ierarhic superioare
Autorizatie de construclie(dac6 este cazul)

Devizul de lucrlri

AdeverinfdIBAN
Copie CIF

Anexa nr. 2 la regulament

DECLARATIE

.., domiciliat in localitatea

Subsemnatul

poqtal.
, posesor al actului
............., in
de identitate............ seria.........nr..............., cod numeric personal........
......., declar cl am luat la
calitate de reprezentant al unit[1ii de cult..
str.

......

. nr...,.....,

bl.

ap..............,

jud.

S61aj, cod

cunoqtinlE de prevederile O.G. nr. 82l20Al privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unitblile de cult apa4inAnd cultelor religioase recunoscute din Rominia, aprobat[ cu modificlri

qi

complet[ri prin Legea nr. 12512002 qi de H.G. nr. 147012002 pentru aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.8212001, cu modificlrile gi completirile ulterioare declar pe proprie

r[spundere

c[ nu m[

aflu/persoana

juridic6 pe care o reprezint nu se afl[ in nici una din urmltoarele

situalii,

a) cu p151ile/conturile blocate conform unei hotirAri judecdtoreEti definitive
b) nu am inc[lcat/a incilcat cu bunl qtiinl[ prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice
c) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situalia economicd
d) nu sunt condamnat pentru abuz de incredere, gestiune frauduloas[, inqelEciune, delapidare, dare
sau luare de mit6,

mirturie mincinoasf,,

f'als, uz de f'als, deturnare de fonduri.

Cunoscind pedeapsa prevlzutf, de art. 326 din Codul penal pentru infracliunea de f'als in
declaralii, am verificat datele din prezenta declaralie, care este completd qi corectl.

Semnhtura,

Data

ROMANIA
ruDETUL SALAJ
COMUNABOBOTA

Anexa nr. 3 la regulament

NrI

CONTRACT DE COFINANTARE
in temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonanfa Guvernului nr.l}l2OOl privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unit[1ile de cult apa(inand cultelor religioase recunoscute din Rom6nia, republicati, cu

modific[rile qi complet[rile ulterioare, ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
O.G. nr. 8212001, aprobate prin H.G. 147012002, ale Legii nr. 35012005 privind regimul finanl[rilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general, cu modificlrile

qi completlrile ulterioare qi in baza Hot[rdrii consiliului Local

cu modificlrile

nr.

gi

completlrile ulterioare s-a incheiat prezentul contract intre:

Art.

1.

(l)

Comuna Bobota, cu sediul in localitatea Bobot4 str. Principali nr. 821A, judepl S[laj, cod

Pirfile contractului:

fiscal 4292013 cont virament

deschis la Trezoreria $imleul Silvaniei,

.

reprezentat de Primar, denumit in continuare cofinanf atoro

$i
(2)

cu sediul in

avind adeverinla de func(ionare nr,...

...., eliberat6

program/proiect

coordonator de

de

presedinte

asociatie

financiat

Art. 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract

vederea

realizdrii

il

constituie alocarea sumei de.............. mii lei de cltre finanlator, in

de

cf,tre

beneficiar

a

proiectului

aprobat[ prin Hotlrdrea Consiliului
Local Bobota nr.

Art.

3.

Durata contractului:

Prezentul contract se incheie pentru perioada cuprins[ intre data semn[rii acestuia de citre ambele

pe(i

qi sflrqitul anuluibugetar.

Art.

Drepturile 9i obligafiile plrfilor:
I. Finan(atorul:
4.

a) dupi depunerea documentatiei la sediul primdriei Comunei Bobota, in termen de maxim
dupl verificarea acesteia, finanlatorul
documentalia) ca sprijin financiar;

30 zile

se obligd s6 vireze suma alocatS(tranga pentru care s-a depus

b) are dreptul s[ solicite rapoarte privind derularea proiectului;

c) are dreptul sd modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau s[ rezilieze prezentul contract
dacl benetrciarul comunic6 date, intbrmalii sau inscrisuri false ori eronate, precum qi in cazul
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a obligaliilor contractuale asumate de c[tre beneficiar.
d) sa efectueze controale qi si verifice modul de utilizare a fbndurilor ce constituie sprijinul financiar
acordat.

Il. Beneficiarul:

a) are dreptul sd

solicite virarea sumelor reprezenttnd sprijinul financiar alocat, in urm6toarele

condilii:
a l ) pe m[sura derularii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferentd cheltuielilor efectuate

pina la

aceea

dat[, in baza documentelor justificative depuse(copii contracte, facturi, ordine de plat6,

chitanle, etc).

a.2) dacd aceste cheltuieli pentru care a lbst solicitat[ suma se achitd dupi incasarea acesteia de la
fllnanfator, beneficiarul se oblig[ s[ depun[ copii de pe documentele care atest[ efectuarea pl61ii(copii
ordine de plat[, chitanle, etc.)

a.3) benef-rciarul va putea solicita altd tranqi(pdnb la nivelul contractului) numai dup[ justificarea
etbctulrii pld1ii pentru suma primitd anterior gi in baza documentelor menlionate la pct. a.1).

b)

c)

se

oblig6 sd utilizeze suma alocatd numai ?n scopul realizdrii proiectului prev[2t la art.2

obligl s[ retlecte corect qi la zi, in eviden{ele sale contabile, toate opera{iunile economicofinanciare ale proiectului qi s[ le prezinte finanlatorului ori de cflte ori ii sunt solicitate, pe durata
se

derul[ri i contractului

d)

;

se

;

obligd sd specifice, pe durata proiectului, pe afiqe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul c6

acestea au

lost realizate prin sprijin financiar de la bugetul Consiliului local Bobota;

e) sI participe

cu o contribulie proprie de minim lAYoraportatd,la nivelul sumei alocate prin acest

contract;

0

se

oblig[

sd accepte controlul qi verifrc6rile organului de control

al finanlatorului in legltur[

cu

modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.

Art.

5.

Modificarea contractului:

(1) Beneficiarul are obligalia de a informa de indatl finantatorul-cel mai tdrziu in termen de 48 de
ore de la producere-cu privire la orice eveniment sau imprejurare de naturf, a cauza o modificarea a

proiectului.

(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adilional cu acordul ambelor p5rfi.

Art. 6. incetarea contractului:
a) prin executarea obligaliilor asumate de p6rli;

b) la indeplinirea duratei pentru care a fbst incheiat;

c) prin acordul de voinf[ al

p[(ilor;

d) prin denunlare unilateral[ in termen de 10 zile de la comunicarea notificdrii transmise in acest sens;
e) prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliilor asumate

in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notific6rii prin care pa(ii in culpl i s-a adus la
cunoqtin![ c[ nu qi-a indeplinit obligaliile contractuale;

f) dac6 fo(a majord ac\toneaz[

sau se estimeazA

c[ va

ac{iona o perioadd mai mare de 3 luni.

Lrt.7, Forfa majorl:
(1) Este exoneratd de rlspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunz[toare

a

obliga(iilor ce-i revin partea care a fost impiedicat[ de interven{ia unui caz de fo4[ majorS;
(2) Este fo4[ majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de irnpiedicat qi independent de
voinla p[(ilor, care le opre$te s6-qi execute obligaliile ce le revin potrivit prezentului contract,

(3) Intervenlia fo4ei majore trebuie comunicatl de partea care o invoci in termen de doud zile
calendaristice de la data aparitrra acesteia.

Art.

8. Clauze speciale:

(f

)

Utilizarea sprijinului financiar in alte scopuri decdt cele prevlzute in prezentul contract este

interzisl qi atrage incetarea acestuia

(2)

ftr[

interven{ia instanfeijudec[toregti.

in ceea ce priveqte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazb dob0nzi qi penalitali

de intirziere, conform legislaliei privind colectarea creanfelor bugetare, care se fac venit la
bugetul Consiliului Local Bobota.

Art. 9. Solufionarea litigiilor:

(1) Eventualele litigii dintre p6(i urmeazd, af\ solutionate pe cale amiabil[.
(2) tn cazul nerezolv[rii pe cale amiabill, litigiile urmeaz[ a fi solulionate

de instanfele

judecdtoreqti competente, potrivit legii.

Art.

10.

Dispozifii finale:

(1) ComunicSrile intre pd4i in leg[turb cu executarea prezentului contract vor fi tbcute numai in scris

(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisf'acerea creanfelor rezultate in urma
rezilierii.
(3) Clauzele prezentului contract se interpreteazd potrivit prevederilor codului civil qi se completeaz6.

cu prevederile regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local
Bobota unit[1ilor de cult din comuna Bobota, apa4inind cultelor religioase recunoscute din romAnia,
aprobat prin HCL.

fo4[ juridic[, un exemplar pentru coflnan{ator
FINANTATOR,
COMUNA BOBOTA

PRIMAR,
MORAVIT MUGTJREL

SECRETAR COMTJNi,

RO$AN MARIANA

CONTABIL,

in 2 exemplare avtnd
qi unul pentru beneficiar.

BENEFICIAR

aceeaqi

Anexa nr: 4la regulament

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRT] SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR DE LA
CONSILruL LOCAL BOBOTA
DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unitl(ii
2,

de cult:

Datele de identificare ale reprezentantului:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1. Suma primitl in anul in curs
Suma primitX
Scopul pentru care a fost solicitati sumal

xim 20 de rinduri
Detaliere concrete a lucr[rilor ef..tuat
achizilionarea de materiale de construclii):

Construclie. amenajare clddire etc

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

NI"]ME $I PRENUME

SEMNATURA
L.$.

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMI.INA BOBOTA
Nr. 8325 DIN 08. tZ.ZOt6
C.fTRE,

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI SALAJ
SERVICruL JURIDIC
in conformitate cu prevederile- Legii 2l5l2ool, vf,
inaintdm pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitatea actelor ud*inirt.utive,
hotlrdrile consiliului local
Bobota adoptate ?n qedinla ordinar[ a consiliului
local din data de 29 N0IEMBRIE
2016

Precizlm c[ qedinla ordinar[ a consiliului local
Bobota a fost convocatl prin
convocatorul inregistrat sub nr. g072 din 22.11.2016
qi dispozilia primarului cu nr. 601
din 22.11.2016.
Au fost prezenfi un num[r de l2consilieri din
num[ru] total de l2in functie.
Au fost adoptate urm[toarele hotlrdri:
- [Iotirflrea nr' 6l privindconstatarea incetirii de drept,
inainte de expirarea duratei
normale' a mandatului de consilier local
at oomnutri vass Gheza., se adopt6 cu
unanimitate de voturi -12 voturi pentru.
- Hotrrflrea nr' 62 privind alocirea sumei
de 10.000 lei in vederea procurlrii de cadouri
copiilor qcolari, preqcolari qi copiilor cu dizabilitali
Jin comuna Bobota cu ocazia
Sarbltorilor de Iarn[, se adopti cu unanimitate
de voiuri -t2 voturi pentru.
- Hotrrirea nr' 63 privind aprobarea impozitelor-ri-iurr.to.
locale pe anul 2017, se
adoptr cu 9 voturi pentru, 2 ablineri( vaida
Dan ryi zut u ct.orghe) gi I vot impotrivl
( Bologa Dorel).
- Hotxrirea' nr' 64 privind transfbrmarea unor
func1ii publice vacante de consilier din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bobota,se adopt[ cu unanimitate
de voturi - 12 voturi pentru.
- Hotirflrea nr' 65 privind alocarea
sumei de 4000 lei
pentru otgaruzarea acliunii culturale Aniversarea din bugetul local pe anul 2016
,,
a z3o de ani ae fu infiin{area
invlt[mdntului in comuna Bobota qi comemo
rarea a 200 de ani de la moartea lui
Gheorghe $incai ",se adoptl cu unanimitate
de voturi - livoturi pentru.
- frotarflrea nr. 66,privr^nd aregerea
Lr:T_diT:Lri oe qeoinl' ce va conduce Eedinfele
consiliului Local Bobota in periJada DECEMBRIE
2016- FEBRUARIE 2017,se adopt[
cu l1 voturi pentru qi I ablinlre d_l Iancau
Vasile.
- Hotxrf,rea nr' 67 privind rectificarea bugetului
local
pe trimestru IV, anul 2016, se
- ---- rl
adoptl cu unanimitate de voturi -12 voturi
ientru.
Hotrririle supuse dezbaterii consiliului local au avut
la baz6 raportul
compartimentului de resort ii avizul de
legalitat. ;i-;;arului unitatii administrativ
-teritoriale.

PRIMAR
MORA
GU

&a
x COMUNA
BOBOTA
,r!9\b\/

SECRATAR,

Ro$A[ryhlrANA

