
                          ROMÂNIA 

                  JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIŞLAZ 

 

 

 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea derulării de către Consiliul local al comunei Chişlaz a 

programului  

„Promovarea valorilor familiale şi culturale”  

  

  

Analizând Expunerea de motive nr. 424/9.02.2012 a Primarului comunei Chişlaz 

privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale” , 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 428/10.02.2012 al compartimentului 

asistenţă socială şi  avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

al comunei Chişlaz; 

Ţinând seama de prevederile: 

- art. 1^2 alin. (4), art. 1^3 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 2^1 alin. (1), art. 6 alin. (1) 

– (7), art. 9, art. 11, art. 12 alin. (1) – (5) art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.7 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- art. 102, 103, 106, 108 şi 111 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 si 3, 

respectiv alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea   administraţiei 

publice locale,nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

           Consiliul local al comunei Chişlaz,cu 12 voturi „pentru” 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art. 1. - Se aprobă derularea Programului „Promovarea valorilor familiale şi 

culturale” pe anul 2012 în comuna Chişlaz, conform descrierii din Anexa nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 2. - În bugetul comunei Chişlaz se vor prevedea , distinct pe semestre şi 

domenii, sumele destinate Progamului local pentru finanţarea nerambursabilă a unor 

proiecte şi acţiuni de interes general în domeniul culturii, tineretulului, sportului, 

educaţional şi social, referitoare la comuna Chişlaz. 



          Art. 3.-Se aprobă alocarea pentru finanţarea cheltuielilor programului suma de 

15.000 lei din bugetul local pe anul 2012, Capitolul asistenţă socială. 

         Art. 4.-Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local,conform Anexei nr. 2 la 

prezenta hotarâre, din care face parte integrantă. 

         Art. 5.-Componenţa Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor si acţiunilor 

sociale se va stabili prin dispoziţia primarului. 

         Art. 6.-Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va stabili prin 

dispoziţia primarului. 

         Art. 7.-Dispoziţiile de numire ale comisiilor arătate la art. 5 şi art. 6 vor fi emise în 

termen de o săptămâna de la expirarea termenului de depunere a proiectelor, programelor 

şi acţiunilor sociale, pentru fiecare sesiune de selecţie în parte. 

         Art. 8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Chişlaz , domnul Tripo Ştefan. 

         Art. 9.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişaj la sediu şi 

publicare pe site-ul comunei Chişlaz şi se comunică: 

                  -Instituţiei Prefectului-judeţul Bihor; 

                  -Primarului comunei Chişlaz. 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă, 

             Kosztandi Mihai 

                                                                                                              Contrasemnează, 

                                                                                                                      Secretar, 

                                                                                                                   Tiriteu Ioan 

 

Nr.14 din 16 februarie 2012          

                

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.1. la H.C.L nr. 14/16.02.2012 

            ROMÂNIA 

      JUDEŢUL BIHOR                               

CONSILIUL LOCAL CHIŞLAZ 
 

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 „Promovarea valorilor familiale şi culturale” pe anul 2012 
(1) Autoritatea finanţatoare  

Comuna Chişlaz ,persoană juridică de drept public, cu sediul Chişlaz, Cod Fiscal 

5398331, tel. 0259362695, fax 0259362569 şi e-mail primaria.chislaz@cjbihor.ro, acordă 

finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare descrisă în Hotărâre. 
 

(2) Scopul Programului  

Scopul programului este promovarea valorilor familiei, a gândirii în familie, identificarea 

nevoilor specifice ale familiilor în domeniul culturii, tineretulului, sportului, educaţional 

şi social şi oferirea unor soluţii la aceste nevoi; stimularea organizaţiilor nonprofit cu 

activitate în domeniul social, cultural, tineret, educativ pentru realizarea unor 

proiecte/acţiuni sociale de interes public local.  

 

(3) Obiective specifice  

Obiectivele specifice ale Programului sunt:  

 stimularea implicării cetăţenilor şi a organizaţiilor neguvernamentale în 

promovarea importanţei şi a valorilor familiei;  

 dezvoltarea parteneriatelor locale în sprijinul soluţionării problemelor sociale, a  

creşterii calităţii vieţii, a creşterii şi educării copiilor. 

 

(5) Beneficiarii direcţi  

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt :  

• organizaţiile neguvernamentale înfiinţate în baza Ordonanţei de Guvern nr.26/2000, cu 

modificările  şi completările ulterioare ,modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu 

activitate în domeniul protecţiei copilului.  

• organizaţii cu personalitate juridică, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute legal. 

 

(6) Beneficiarii indirecţi  

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt familiile din comuna Chișlaz. 

 

(7) Durata  

Durata Programului este 15.04.2012 – 15.12.2017.  

 

(8) Bugetul Programului  

Suma totală alocată pentru Program în anul 2012  este de 15.000 lei. 

 

(9) Procedura aplicată 

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în  

baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul local al comunei  

Chişlaz , reprezentat de Primar, în calitate de ordonator principal de credite, şi beneficiar, 

selectat în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.  



 



ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.14/16 februarie 2012. 

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes local 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 

SCOP ŞI DEFINITII 

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi 

căile de atac ale actului sau deciziei autorităţii finanţatoare care aplică procedura de 

atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul local al comunei 

Chişlaz. 

2. In înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 

a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct 

pentru o persoană fizică sau juridică; 

b) autoritate finanţatoare – Consiliul Local al comunei   Chişlaz ; 

c) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 

urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 

nerambursabilă, conform prezentului regulament; 

e) contract de finantare nerambursabilă – contract încheiat, în conditiile legii, între 

Consiliul Local al comunei Chişlaz, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; 

f) finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea 

desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor 

activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes 

public la nivelul comunei Chişlaz; 

g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al comunei 

Chişlaz; 

h) solicitant – orice persoana fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o 

propunere de proiect. 

3. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare 

nerambursabilă. 

4. Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii 

ori fundaţii constituite conform legii sau organizaţii cu personalitate juridică, non-profit, 

ale cultelor religioase recunoscute legal. 

5. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi 

proiectele de interes public initiate şi organizate de către solicitanţi, în completarea 

veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări. 

 

DOMENIU DE APLICARE 

6. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Chişlaz; 

7. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie în caz de 

calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor 

stabilite prin legi speciale. 

8. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici 

pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. 

 



 

PRINCIPII 

9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce 

desfasoară activităţi nonprofit sa aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar; 

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial 

şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi 

financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare 

nerambursabila; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie 

şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel încât orice 

persoană fizică sau juridică ce desfasoară activităţi nonprofit să aibă sanse egale de a i se 

atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 

general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de 

finantare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor 

nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja începută sau finalizată la data 

incheierii contractului de finantare; 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contributie 

de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; 

h) anualitatea, în sensul derularii intregii proceduri de finantare în cadrul anului 

calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local. 

10. Finantarea se acordă pentru acoperirea partială a unui program ori proiect în baza 

unui contract încheiat între părti, a cererii de finantare şi a bugetului înaintat conform 

prezentului regulament. 

11. In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiasi an calendaristic, mai 

mult de o finantare nerambursabila pentru proiecte/activitati diferite de la aceeasi 

autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor 

publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective. 

 

PREVEDERI BUGETARE 

12. Programele si proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare în cadrul 

limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al comunei Chişlaz, stabilit potrivit 

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului 

local. 

 

INFORMAREA PUBLICA ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 

13. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile 

nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare, procedurile 

de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare 

nerambursabila semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele 

de executie bugetara privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes 

public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public. 

 

CAPITOLUL II – Procedura de solicitare a finantarii 

1. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face pe baza selectiei publice 

de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila 



din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor 

prevazute la punctul 3 al primului capitol. 

2. Anual pot exista una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.  

3. Procedura de selectie de proiecte, organizată de  Consiliul local al comunei Chişlaz  va 

cuprinde urmatoarele etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile; 

b) publicarea anuntului de participare; 

c) inscrierea candidatilor; 

d) transmiterea documentatiei; 

e) prezentarea propunerilor de proiecte; 

f) verificarea eligibilitatii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 

tehnică şi financiară; 

g) evaluarea propunerilor de proiecte; 

h) comunicarea rezultatelor; 

i) încheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă; 

j)publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare 

nerambursabila. 

4. Documentatia de solicitare a finantarii se va depune în două exemplare (original si 

copie) la registratura Consiliului Local al comunei Chişlaz, la sediul Primariei Chişlaz. 

5. Documentatia va fi intocmita in limba română. 

6.Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al 

continutului si trebuie sa fie semnată, pe propria raspundere, de către solicitant sau de 

către o persoana împuternicită legal de acesta. 

7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe 

toata durata de îndeplinire a contractului de finantare nerambursabilă. 

8. In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, 

documentatiile de solicitare a finantarii se vor depune în termenul stabilit de catre 

autoritatea finantatoare prin anuntul de participare. 

9. Documentatia solicitantilor persoane juridice va contine actele prevăzute mai jos: 

a) formularul de solicitare a finantarii conform prezentului regulament; 

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului; 

c) copii ale actului constitutiv, statutului si certificatului de inregistrare fiscala, ale actelor 

doveditoare ale sediului organizatiei solicitante si ale actelor aditionale, dupa caz; 

d) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la 

administratia finantelor publice; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune 

situatiile aferente exercitiului financiar anterior; 

e) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu 

organizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul; 

f) CV-ul coordonatorului de proiect; 

g) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul 

local; 

h) declaratia de impartialitate; 

i) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli 

prevazute; 

j) alte documente considerate relevante de catre aplicant. 

 

10. Documentatia solicitantilor persoane fizice: 

a. Formularul de solicitare a finantarii (cererea de finantare); 

b. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului; 

c. alte documente considerate relevante pentru realizarea activitatilor proiectului. 

 



CAPITOLUL III – Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile 

1. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc următoarele criterii de 

selectionare: 

a) programele si proiectele sunt de interes public local; 

b) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: 

- experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare 

- caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea); 

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la 

nivelul propus; 

- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii 

guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz. 

2. Toate cererile selectionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea 

punctajului vor fi considerate ca prioritare: 

� Relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului; 

� Relevanţa proiectului propus, pentru nevoia identificată, la nivel local; 

� Gradul de implicare şi conlucrare dintre organizatii; 

� Claritate şi realism în alcătuirea planului de actiune; 

� Claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activitatile propuse; 

� Dimensiunea impactului prevăzut; 

3. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, pct.5; 

4. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situatii: 

a) documentatia prezentată este incompletă si nu respectă prevederile din capitolul II 

privind documentatia de solicitare a finantarii; 

b) au conturile bancare blocate; 

c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (în acest caz le va fi 

suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de un an de zile); 

d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara. 

e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si 

contributiilor către bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor sociale de 

stat. 

 

CAPITOLUL IV – Organizarea şi functionarea comisiilor de evaluare şi 

selecţionare 

1. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si 

selectionare stabilita prin dispozitia Primarului. 

2. Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot 

deschis. Presedintele comisiei va asigura convocarea membrilor comisiei, in termen de 5 

zile de la data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a caror rezolvare 

este de competenta comisiei. 

5. Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele 

stabilite de comun acord cu presedintele comisiei. 

6. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul compartimentului de specialitate 

economică a Primariei si nu are drept de vot. 

7. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului 

prevazut in prezentul regulament 

8. Comisiile hotărăsc prin votul majoritatii membrilor. 

 

CAPITOLUL V – Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor 

1. Documentaţiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura 

inregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisiei nu 



va accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de 

finantare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. 

2. Documentatia de solicitare a finantarii este analizată de către membrii comisiei de 

evaluare si selectionare în termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notată 

potrivit criteriilor de evaluare. 

3. Comisia de evaluare si selectionare inainteaza procesul verbal de stabilire a proiectelor 

castigatoare, a procedurii de selectie, compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei in vederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea 

sumelor din bugetul local. 

4. In termen de 10 zile de la data incheierii lucrarilor, secretarul comisiei comunica in 

scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate. 

5. Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarei grile 

de evaluare: 

Criteriu pondere (%) 

- capacitate de realizare 20 

- consistenta tehnica 15 

- participarea partilor 15 

- soliditate financiara 15 

- rezultate asteptate 10 

- durabilitatea programului sau proiectului cultural 25 

 

CAPITOLUL VI – Încheierea contractului de finanţare 

1. Contractul se încheie între Consiliul Local al comunei Chişlaz si solicitantul 

selecţionat, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării rezultatului 

sesiunii de selecţie a proiectelor  pe site-ul Primariei Chişlaz 

2. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii precum si bugetul de 

venituri si cheltuieli al programului/proiectului. 

3. Dispozitiile O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în 

mod corespunzator şi contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice. 

 

CAPITOLUL VII – Procedura privind derularea contractului de finantare 

1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare 

nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate 

in perioada executarii contractului. 

2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in formularul prezentului 

regulament. 

3. Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare 

nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului 

si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si 

evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare 

ale beneficiarului. 

4. Atunci când, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, 

din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie 

este cea prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ,  cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – Procedura de raportare si control 

1. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa 

prezinte Consiliului local al comunei Chişlaz  urmatoarele raportari: 



- raportari intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, 

in vederea justificarii transei anterioare. OBS. Vor fi depuse doar la solicitarea expresa a 

autoritatii finantatoare. 

- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de la incheierea activitatii si va cuprinde 

obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea 

proprie cat si contributia Consiliului Local. Raportarile vor fi intocmite in conformitate 

cu formularul din prezentul regulament, vor fi depuse atat pe suport de hartie cat si pe 

suport magnetic sau posta electronica si vor fi insotite de documentele justificative pentru 

cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Primariei Chişlaz cu adresa de 

inaintare intocmita conform formularului prezentului regulament. 

2. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit 

prin contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice. 

3. Comisia de Evaluare si Selectie va stabili duratele contractelor de finantare astfel incat 

sa asigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimei 

transe in anul calendaristic in care s-a acordat finantarea. 

4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente: 

- pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de 

achizitionarea de bunuri si servicii: factura fiscala, însoţită de chitanta/ordin de 

plata/bon fiscal, cu evidentierea tipurilor de produse; 

- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală, 

chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata; 

- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice 

document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare. 

Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordanţă cu perioada 

desfaşurării actiunii. 

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea. 

5. Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada 

derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final, 

dar nu mai tarziu de 3 luni de la data validarii. 

6. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, dreptul 

Compartimentului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra 

derularii activitatilor nonprofit finantate din fondurile publice. 

7. Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza in 

conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de 

specialitate/auditori independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand 

raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru 

un eventual audit ulterior. 

 

 

CAPITOLUL IX – Sancţiuni 

1. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară interventia 

instantei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin 

care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. 

Notificarea va putea fi comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data 

constatarii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor 

obligatii contractuale. 

2. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, 

beneficiarul finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului 

principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, 

in vederea finantarii altor programe si proiecte de interes public. 



3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantarii 

datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea 

creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local. 

4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale 

precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor 

 

CAPITOLUL X – Dispoziţii finale 

1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selectie 

sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub 

formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la 

registratura Primariei Chişlaz. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu 

exceptia documentelor care confirma primirea. 

2. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. 

3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate 

din bugetul local începând cu anul bugetar 2012; 

5. Formularele următoare fac parte integranta din prezentul regulament. 

a) formular cerere de finantare 

b) bugetul de venit si cheltuieli 

c) declaratie pe propria raspundere 

d) formular pentru raportari intermediare si finale 

e) declaratie de impartialitate a beneficiarului 

f) cheltuieli eligibile si neeligibile 

g) adresa de înaintare a raportului final sau intermediar 

h) curriculum vitae 

i) declaraţie de imparţialitate a membrilor Comisiei Evaluare şi Selecţie   

                            

 



CERERE DE FINANTARE1 

A) APLICANTUL  

1. Solicitant:  

Numele complet: 

Prescurtarea: 

Adresa: 

Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): 

Telefon:     Fax : 

E-mail: 

 

2. Date bancare: 

Denumirea bancii: 

Codul IBAN: 

Titular:  

 

3. Datele presedintelui (reprezentantului legal) organizatiei: 

Nume: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

Semnatura 

 

4. Responsabilul financiar al organizatiei:  

Nume: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

Semnatura 

 

                                                           
1
 Orice modificare in textul original al formularului atrage dupa sine respingerea cererii 



5. a. Consideratii generale despre organizatie 

  

 

5.b. Descrierea resurselor umane ale organizatiei  

 



B). PROIECTUL 

 

6. Titlul proiectului: 

 

7. Locul desfasurarii proiectului (localitate): 

 

8. Durata proiectului:  de la    ...........          pana la    ............ 

 

 

10. Justificarea proiectului (max 5 randuri): 

 

11. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor: 

9. Rezumatul proiectului structurat astfel: 

- scopul proiectului 

 

- obiectivele proiectului 

 

- grupuri ţintă, beneficiari 

 

- activităţile principale 

 

- rezultatele estimate  

 

 



 

12. Echipa Proiectului 

 

13. Partenerul (-ii) proiectului (daca este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site) 

- scopurile si obiectivele prevăzute în statut 

- scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 randuri) 

 

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta rundă  vă 

rugăm sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luând în considerare 

procedura de aplicare, conform Regulamentului). 

 

Data: 

 

Semnatura reprezentantului legal   Semnatura coordonatorului de proiect 

 

Stampila institutiei / organizatiei 



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Organizatia/Persoana fizica......…………………………………............. 

Proiectul ........................................................................ Perioada si locul desfasurarii ............... 

Nr. crt. Denumire indicatori TOTAL OBSERVATII 

I. VENITURI – TOTAL, din care:   

1. Contributia beneficiarului (a+b+c+d)   

a). Contributie proprie   

b). Donatii   

c). Sponsorizari   

d). Alte surse   

2. Finantare nerambursabila din bugetul local    

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:   

1. Inchirieri   

2. Onorarii/fond premiere/Consultanta    

3. Transport   

4. Cazare si masa   

5. Consumabile   

6. Echipamente   

7. Servicii   

8. Administrative   

9. Tiparituri   

10. Publicitate    

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)   

TOTAL 

% 

  

 100 

 

Detalierea cheltuielilor cu indicarea surselor de finantare pe fiecare categorie de cheltuiala: 

Nr crt Categoria  bugetara 
Contributia 

finantator 

Contributia Beneficiarului Total 

buget Contrib. proprie Alte surse 

1.  Inchirieri     

2.  Fond premiere     

3.  Transport     

4.  Cazare si masa     

5.  Consumabile     

6.  Echipamente     

7.  Servicii     

8.  Administrative     

9.  Tiparituri     

10.  Publicitate      

11.  Alte cheltuieli (nominal)     

TOTAL 

% 

    

   100 

 

Presedintele organizatiei                             Responsabilul financiar al organizatiei 

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

    (numele, prenumele si semnatura)                           (numele, prenumele si semnatura) 

 

 

Data ...................         Stampila 



 

DECLARATIE 

 

Subsemnatul ____________________________, domiciliat în localitatea 

___________________, str. ___________________________, nr. ____, bl ____, ap 

____, sectorul/judetul _____________, codul postal ___________, posesor al actului de 

identitate seria ____ nr. _______________, codul numeric personal 

_________________________________________, în calitate de reprezentant al 

asociatiei/fundatiei/organizatiei ___________________________________________, 

declar pe propria răspundere ca nu mă aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se află 

în nici una dintre următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată; 

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

c) nu am încălcat cu bună ştiintă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economică; 

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; 

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, 

delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de 

fonduri. 

Cunoscand pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals în 

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completă şi corectă. 

Semnatura, 

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

Data 

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

 

 



FORMULAR pentru raportari intermediare şi finale 

 

 

Contract nr. ______________ încheiat în data de _______________ 

 

Organizatia _____________________________________________ 

- adresa: 

- telefon/fax: 

 

Titlul proiectului: 

 

Data inaintării raportului: 

 

I. Raport de activitate 

 

1. Descrierea pe scurt a activitatilor desfasurate până la data întocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii 

proiectului si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, presa, colaborarea cu alti parteneri etc.) 

 

 

2. Realizarea activităţilor propuse: 

 

 

 

 

3. Rezultate obtinute şi rezultate aşteptate: 
(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfasurata, in 

concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.) 

 

 



II. Raport financiar 

1. Date despre finanţare: 

- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr.  _____din    

- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului:  __________, din care: 

Nr 

crt 

Categoria  

bugetara 

Prevederi conform bugetului anexa 

la contract 

Total 

buget 

Executie  

Total 

executie 
Contrib. 

finantat

or 

Contrib. 

proprie 

beneficiar 

Alte surse 

(donati, 

sponsorizari 

etc.) 

Contrib. 

finantat

or 

Contrib. 

proprie 

beneficiar 

Alte surse 

(donatii, 

sponsorizari 

etc.) 

1.  Inchirieri         

2.  

Onorarii/ 

Fond premiere/ 

Consultanta  

        

3.  Transport         

4.  Cazare si masa         

5.  Consumabile         

6.  Echipamente         

7.  Servicii         

8.  Administrative         

9.  Tiparituri         

10.  Publicitate          

11.  Alte costuri         

 TOTAL         

 %    100     

 

2. Se anexeaza în copie actele  justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale, 

bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plată. 

3. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):  

Nr. 

crt. 

Categoria 

Cheltuieli 

Nr.si data 

document 

Unitatea 

Emitenta 

Suma 

totala 

Contributie 

finantator 

Contributie 

Aplicant 

       

       

       

Total (lei):    

 
Presedintele asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului ................................... 

(numele, prenumele si semnatura) 

 

Coordonatorulprogramului/proiectului................................. 

(numele, prenumele si semnatura) 

 

Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului 

(numele, prenumele si semnatura) 

 

Data ................... 

Stampila 



DECLARATIA DE IMPARTIALITATE 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situatie care îl împiedică pe beneficiar în 

orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum 

şi situaţia în care executarea obiectivă şi impartială a funcţiilor oricărei persoane 

implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, 

politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană. 

Subsemnatul, ca persoana fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a 

organizatiei solicitante în ceea ce priveste implementarea proiectului, mă oblig sa iau 

toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este 

acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare 

despre orice situatie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

 

Numele si prenumele: 

 

Funcţia: 

 

Semnatura si stampila: 

 

 

 



 

!!   Antet aplicant  !! 

 

 

Către, 

 

 

Primaria .......................... 

 

 

Alăturat va înaintăm raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. 

_______________, având titlul _____________________________________ care a 

avut/are loc în ________________, în perioada _______________ în valoare de 

____________________, conform contractului nr. __________ din data de _________ 

 

 

Data 

 

 

Reprezentant legal                         Coordonator proiect 

 

Numele si prenumele____________   Numele si prenumele____________ 

 

Semnatura ____________    Semnatura _____________ 

 

 

Stampila organizatiei 

 



CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

- Administrative (incalzire, electricitate, apa-canal, comunicatii etc. 

- Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activitati;  

- Fond premiere: se consideră cheltuieli eligibile premiile acordate în cadrul proiectului; 

- Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de benzina.  

Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua; 

nu se accepta transport taxi pentru persoane; 

- Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate în derularea proiectului 

(hotel max 3 stele, nu se acceptă la decont băuturi alcoolice, tigari si produse alimentare de lux – 

inclusiv cafea)  

- Consumabile: papetarie, toner, cartus imprimanta, markere etc.; 

- Achizitii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza  

la categoriile onorarii. Exemple: servicii postale, traduceri, tehnoredactare, developari filme foto,  

montaje filme etc. Exclus servicii de consultanta 

 

- Tipărituri: publicaţii, broşuri, pliante, fluturasi, manuale, cărti, afise etc. 

- Publicitate/actiuni promotionale ale proiectului/programului  (maxim 7% din bugetul 

proiectului)  

- Alte costuri:  tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus mentionate, dar care se justifică  

pentru activitatile proiectului. 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:  

 Cheltuielile de chirie sediu 

 Cheltuieli cu personalul  

 Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe  

 Achizitii de terenuri, cladiri  

 Achizitii bunuri care se constituie in obiecte de inventar si mijloace fixe  

 Alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fonduri publice 



 

CURRICULUM VITAE 

Coordonator de proiect 

 

Rolul propus în proiect: coordonator proiect 

1. Nume:  

2. Prenume:  

3. Data nasterii:  

4. Cetatenie:  

5. Stare civila:  

6. Domiciliu: 

7. C.I./B.I.: seria.....nr......... 

8. CNP.: 

9. Telefon: 

10. Studii:  

Institutia 

[ De la – pana la ] 

Diploma obtinuta: 

  

  

11.  Limbi straine:  Indicati competenta lingvistica pe o scala de la 1 la 

5  

(1 - excelent; 5 – de baza) 

Limba Citit Vorbit Scris 

    

    

 

12. Membru în asociaţii profesionale: 

13. Alte abilităţi:  

14. Funcţia în prezent:  

15.  Vechime in institutie: 

16.  Calificări cheie:  

17.  Experienţa specifică:  

18. Experienţa profesională 

 

Date 

de la – 

pana la 

Locatia Institutia Pozitia Descriere 

     

     

 

19. Alte informatii relevante:  



DECLARATIE DE IMPARTIALITATE  

a membrului Comisiei de evaluare şi selectionare 

 

 

Subsemnatul .......……………............... deţin, ca membru  al Comisiei de evaluare şi  

selecţionare a organizatiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finantare de  

la bugetul local al ........................................., calitatea de evaluator al  proiectelor înaintate 

comisiei.  

Declar prin prezenta că nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea  

inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatură cu cererile de  

acordare a finanţării integrale  sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public,  

înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizatiilor neguvernamentale fără scop 

lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al ..................  

Confirm că, în situatia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că 

un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.  

Data .............  

Semnatura ..................... 

 


