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Anexa  nr.2 la HCL nr.34/20.03.2008

GHIDUL SOLICITANŢILOR

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităţilor de cult din Municipiul 
Reghin, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România în baza Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general

1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
Acordarea  sprijinului  financiar  se  va  face  în  temeiul  art.  3  din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, ale 
art. 14 din H. G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
O.G.  nr.  82/2001,  ale  Legii  nr.350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fondurile 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 
Reghin nr. 15 din 7 februarie 2008.

2. SUMA DISPONIBILĂ pentru sprijin financiar, oferită de Consiliul Local Reghin:
Suma totală disponibilă pentru sprijinul financiar al proiectelor depuse de unităţile de cult din 

Municipiul Reghin este de 200.000 lei (RON). 
Co-finanţarea din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea totală a 

proiectului. Aceasta poate fi în natură (bani, materiale) sau muncă (este obligatorie prezentarea în 
cadrul documentaţiilor a actului doveditor pentru contribuţia proprie (extras de cont, etc). 

3. NUMĂRUL CERERILOR DE FINANŢARE DEPUSE DE UN SOLICITANT
Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare;

4. REGULI REFERITOARE LA PREZENTAREA CERERII DE SPRIJIN FINANCIAR
4.1.Documentaţia  de  solicitare  a  sprijinului  financiar  se  întocmeşte  în  două  exemplare  (seturi), 

fiecare set îndosariat în ordinea de la punctul 4.2., dar incluse în acelaşi plic şi se înaintează în 
pachet închis, la registratura Primariei Municipiului Reghin, la adresa: 

Primaria Municipiului Reghin
Centrul de Informare al Cetateanului

Str. Petru Maior nr. 41
4.2.Documentaţia se completează obligatoriu prin dactilografiere şi trebuie să conţină următoarele:

1. formularul de solicitare a sprijinului financiar (subanexa 2.1);  
2. bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului (subanexa 2.2).   În buget se va specifica clar 

şi  distinct  pentru  ce  lucrări  se  solicită  sprijinul  financiar  din  partea  Consiliului  Local 
Reghin;

3. devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa 
pe valoarea adăugată, pentru lucrările executate;
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4. copie de pe autorizaţia de construire valabilă pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, 
eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. în  cazul  monumentelor  istorice  şi  al  bunurilor  din  patrimoniul  cultural  naţional  se  va 
prezenta  şi  o  copie  a  avizului  eliberat  de  instituţiile  specializate în  domeniul 
patrimoniului  cultural  naţional,  potrivit  legislaţiei  în  vigoare  privind  restaurarea  şi 
conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

6. în  cazul  lucrărilor  de  pictură  a  bisericii  sau  a  paraclisului  se  va  prezenta  şi  copia 
autorizaţiei eliberate de Comisia pentru pictură bisericească;

7. documente  privind  asigurarea  participării  beneficiarilor(contracte  de  sponsorizare,  de 
donaţie etc.);

8. alte documente specifice –  dovada că obiectivul  face parte din patrimoniul  cultural 
naţional sau judeţean sau este cuprins în lista monumentelor istorice ale judeţului Mureş, 
după caz (se va obţine de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi  Patrimoniul 
Cultural Naţional Mureş;

9. situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit 
şi pierderi, balanţa şi bilanţul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost 
închise), înregistrate la administraţia finanţelor publice a Municipiului Reghin, în cazul în 
care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului  financiar 
anterior.

5. CRITERIILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR
Toate proiectele întocmite de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România primite 

vor fi examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele 
criterii de selecţionare

5.1. documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la punctul anterior;
5.2. justificarea solicitării în raport cu necesităţile, priorităţile şi strategia Consiliului Local Reghin;
5.3.Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la 

alte adrese nu vor fi luate în considerare.
5.4. Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă.
5.5. Documentaţiile complete sunt supuse evaluării pe baza următorului punctaj de evaluare:

Criteriu Punctaj 
- motivatia 30
- participarea beneficiarului - minim 5% din valoarea totala solicitata 
– (exceptand cofinantarea de 10% din valoarea finantarii)

20

- rezultate asteptate (implementarea proiectului duce la finalizarea 
unui obiectiv propus)

30

- durabilitatea proiectului 20

ATENTIE !!!
Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finantare.

5.6.Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este data de 30 aprilie 2008 inclusiv.
Solicitanţii  pot  adresa  întrebări prin  e-mail,  fax  sau  telefon  la  adresa  de  mai  jos,  indicând  clar 
denumirea proiectului.  Termenul limită până la care solicitanţii pot cere  informaţii în scris este  17 
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aprilie 2008. Răspunsurile la aceste întrebări  se vor da în scris în  termen de 10 zile de la data 
înregistrării acesteia:

E-mail: adrianaros@primariareghin.ro
Fax: 0265-512542 

Tel:  0265-511112 int.132
6. INFORMAŢII REFERITOARE LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL DE A ACORDA SPRIIJIN 

FINANCIAR
6.1.Proiectele  vor  fi  selecţionate  pentru  finanţare  în  cadrul  limitei  de  fonduri  aprobat  anual  prin 

bugetul Consiliului Local Reghin cu această destinaţie.
6.2.În termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare anunţă, în 

scris,  tuturor  unităţilor  de  cult  care  au  depus  documentaţii,  rezultatul  selecţiei,  precum  şi 
fondurile propuse a fi alocate

6.3.Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o unitate de cult nu se 
prezintă pentru încheierea contractului  de finanţare,  se consideră că oferta Consiliului  Local 
Reghin nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora 
fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

7. ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR (Proceduri de plată)

7.1.Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între Consiliul Local şi unitatea de cult 
selecţionată  pe  baza  criteriilor  prevăzute  în  prezentul  ghid,  în  tranşe  aferente  realizării 
proiectului,  potrivit  contractului  (anexa  I).  Acordarea  fiecărei  tranşe  se  face  numai  după 
justificarea utilizării tranşei anterioare.

7.2.Finantatorul dispune efectuarea plăţii  către unitatea de cult,  prin virament în contul bancar al 
acesteia.

7.3.Unităţile de cult care au primit subvenţii în condiţiile  H. C. L. nr. 15 din 7 februarie 2008, au 
obligaţia să întocmească şi să transmită Consiliului Local Reghin o raportare intermediară şi 
finală, potrivit modelului prezentat în anexa IV.

7.4.În  cazul  rezilierii  contractului  ca  urmare  a  neîndeplinirii  clauzelor  contractuale,  beneficiarul 
subvenţiei  este  obligat  să  returneze  Consiliului  Local  Reghin  sumele  primite,  cu  care  se 
reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte;

7.5.Pentru  sumele  restituite  ca  urmare  a  rezilierii  contractului  beneficiarii  subvenţiilor  datorează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care 
sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabila

Cererile  de  finantare  nerambursabila  vor  fi  examinate  si  evaluate  de  catre  Comisiile  de 
evaluare si selectie a proiectelor. Evaluarea proiectelor se face in doua etape:

I.Verificarea documentatiei si a conditiilor de eligibilitate;

Nu sunt selectionate proiectele aflate in una din urmatoarele situatii:
a).documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile din ghidul solicitantului;
b).au conturile bancare blocate;
c).solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul 
de a participa la atribuirea de finantare de o perioada de un an de zile);
d).solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara;   
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e).nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si contributillor la bugetul de 
stat/local si la bugetul asigurarilor sociale de stat.

II.Evaluarea calitatii propunerilor de proiect si evaluarea financiara:

Toate  cererile  selectionate  in  urma  trierii  sunt  supuse  evaluarii.  La  acordarea  punctajului  vor  fi 
considerate ca prioritare:

Criteriu Punctaj 
- motivatia 30
- participarea beneficiarului - minim 5% din valoarea totala solicitata 
– (exceptand cofinantarea de 10% din valoarea finantarii)

20

- rezultate asteptate (implementarea proiectului duce la finalizarea 
unui obiectiv propus)

30

- durabilitatea proiectului 20

ATENTIE !!!
Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finantare.

DECLARAŢIE
Subsemnatul ............................................., domiciliat în localitatea ............….........., str. ........................ 

nr. ......., bl. ........, ap. ........, judeţul Mureş, codul poştal ..............................., posesor al actului de identitate 

.............. seria .......... nr. ..................., codul numeric personal .................................., în calitate de reprezentant 

al  unităţii  de cult  …………………............................,  declar  că am luat  cunoştinţă de prevederile  Ordonanţei 
Guvernului  nr.  82/2001  privind stabilirea unor  forme de sprijin  financiar  pentru  unităţile  de cult  aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002 şi de 

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

O.G. nr. 82/2001.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una 

dintre următoarele situaţii:

în incapacitate de plată;
cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,  bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
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.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de  art.  292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii,  am 

verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

               Semnătura,                             Data

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