Anexă la H.C.L. Ciacova nr.3/26 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAȘUL CIACOVA

Primar
Fillip Petru

GHIDUL SOLICITANTULUI
privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive
Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive se va face în temeiul:
 Legii Nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. Nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor
Legii educației fizice și sportului Nr.69/2000;
 Legii Nr.143/1999 privind ajutorul de stat, republicată;
 Legii Nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. Nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.G. Nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legii Nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legii Nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Scop și definiții
Art. 1 Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurii
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, aferente
următoarelor categorii de proiecte, acordată din bugetul local al orașului Ciacova:
a) Susținerea activității asociațiilor sportive din Orașul Ciacova;
b) Susținerea evenimentelor sportive organizate în Orașul Ciacova;
În înţelesul prezentului ghid al solicitantului, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o
persoană juridică;
b) autoritate finanţatoare - Orașul Ciacova
c) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în
urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
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d) cheltuieli eligibile, neeligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru
finanţarea nerambursabilă, conform anexei 2 la Ghidul Solicitantului;
e) contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între Orașul
Ciacova, 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 orașului Ciacova;
g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local al Orașului Ciacova.
h) solicitant – orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o
propunere de proiect.
Domeniul de aplicare
Art. 2. Prevederile prezentului ghid al solicitantului se aplică pentru atribuirea oricărui
contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Ciacova.
Art.3. 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.
Art.4. Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru
activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta
reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.
Art.5. Categoriile de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor
sportive de utilitate publică pentru care se acordă finanțări nerambursabile sunt:
A. Promovarea sportului de performanţă
Scop: Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire,
competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei.
Obiective:
- dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz.
- asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz.
B. Sportul pentru toţi
Scop: practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de
viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii.
Obiective:
- atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi
recreere;
- menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.
Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Art. 6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelot de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile 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 finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice
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persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile
unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii
contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de
minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendarestic
în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.
Art. 7. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect, în baza
unui contract încheiat între părţi.
Art. 8. Comisia de selecţie şi evaluare va decide, înainte de procesul de jurizare, în funcţie
de suma alocată pentru finanţări nerambursabile la nivelul unui exerciţiu bugetar, cu privire la
numărul maxim de proiecte finanţabile pentru acelaşi solicitant.
Art.9. Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură
finanţare nerambursabilă în decursul unui an begetar-fiscal.
Art.10. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai
mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi
o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii
finanţatoare.
Informarea publică şi transparenţa decizională
Art. 11. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind
finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare,
procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare
nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de
execuţie bugetară privind finanţarile nerambursabile, constituie informaţii de interes public,
potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Alocarea financiară asigurată de Autoritatea finanțatoare
Art. 12. Suma totală disponibilă pentru finanţare va fi făcută publică după aprobarea
bugetului local al orașului Ciacova pentru anul 2018, odată cu Anunțul de deschidere a
sesiunii de depunere a proiectelor sportive. Autoritatea finanțatoare îşi rezervă dreptul de a nu
acorda întreaga sumă disponibilă.
Orașul Ciacova poate aloca sume pentru finanţarea activităţii sportive, în limita a
maximum 5% din bugetul aprobat.
Finanţarea activităţii sportive din bugetul local, se poate efectua cu respectarea
legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.
Art. 13. Nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din totalul costurilor
eligibile ale proiectului . Diferenţa trebuie acoperită din resursele proprii ale solicitantului sau ale
partenerilor.
Art.14. Solicitanţii trebuie să asigure contribuţia minimă solicitată (10%) sub forma de
contribuţie în numerar.
Contribuţiile în natură nu pot fi considerate drept co-finanţare eligibilă.
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Procedura de solicitare a finanţării
Art. 15. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza
selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 6.
Art. 16. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.
Art. 17. Procedura de selecţie de proiecte organizată de Primăria orașului Ciacova va
cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunțului cu privire la lansarea sesiunii de licitație, conform art.15 din Legea
Nr.350/2005, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (şi pe
site-ul primăriei la adresa:www.primariaciacova.ro).
c) depunerea și înregistrarea proiectelor la registratura Primăriei orașului Ciacova, în atenția
Compartimentului Cultură și Sport, în termenul limită stabilit prin Anunțul de
deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor sportive.
d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară
e) evaluarea propunerilor de proiecte
f) comunicarea
și
afișarea
rezultatului
selecției
proiectelor
pe
site-ul
www.primariaciacova.ro;
g) aprobarea finanțării prin hotărâre de consiliu local;
h) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă
i) publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă (pe site-ul
primăriei la adresa www.primariaciacova.ro)
j) execuția contractului de finanțare.
Art. 18. Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în
două exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic, la sediul Primăriei orașului
Ciacova, strada Piața Cetății, nr.8.
Art. 19. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o
persoană împuternicită legal de acesta.
Art. 20. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată
durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.
Art. 21. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare
nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la Art. 22 din ghidul solicitantului se vor depune în
termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
Art. 22. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:
a) Adresă de înaintare a documentației, conform Anexei nr.1;
b) Cererea de solicitare a finanţării, conform Anexei nr.2 a ghidului solicitantului;
c) Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului conform Anexei nr.3 a
ghidului solicitantului;
d) Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia
dintre documentele de mai jos: -scrisori de intenţie din partea terţilor; contracte de
sponsorizare/ de finanțare; bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; extras de
cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; alte forme de sprijin
financiar ferm din partea unor terţi; declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte
deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului;
e) Tabel centralizator al proiectelor/acțiunilor conform Anexei nr.4;
f) Copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; copii după
hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări
ale statutului şi actului constitutiv;
_____________________________________________________________________________4
Pagina 4/ întocmit: inspector Ion Flavius
/redactat: inspector Ion Flavius
/nr.exemplare: 1

g) Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană, după caz(pentru structuri sportive);
h) Declaratia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind
reprezentanții legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea
proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii
sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;
i) Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu
privire la plata impozitelor și taxelor la bugetul local, precum și Certificat de atestare
fiscală privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat;
j) Copie dupa situaţia financiară anuală la data de 31 decembrie a anului precedent,
înregistrată la administraţia finanţelor publice, cu excepţia structurilor sportive
înfiinţate în anul în curs; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune
situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;
k) Declaraţia pe propria răspundere, conform Anexei nr.5 a ghidului solicitantului;
l) Declaraţie de imparţialitate a beneficiarului, conform Anexei nr.6 a ghidului
solicitantului;
m) Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituţii publice sau
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
n) Copie conformă cu originalul după Certificatul de identitate sportivă în cazul
asociațiilor sportive.
o) Copie după dovada sediului solicitantului;
p) Alte documente considerate relevante de către aplicant.
Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Art.23. Criteriile și condițiile de eligibilitate care trebuie întrunite cumulativ de către
solicitant, pentru accesarea finanțării, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituită ca structură nonprofit,
participantă la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate
în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor/ ligilor sportive naţionale pe
ramură de sport;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană, după caz;
c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la
organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile
aferente exerciţiului financiar anterior;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare / contract de asociere;
e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi
contribuţiile către asigurările sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de
finanţare;
g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
i) să aibă alte surse de finanțare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea
totală a finanţării proiectului;
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j) să fi respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, anterior cu Orașul
Ciacova si să nu fi comis o gravă greşeala în materie profesională, în măsura în care
autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
k) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive;
l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în
stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 24. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de
selecţionare:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local;
b) promovează şi adaugă identitate imaginii orașului Ciacova (la nivel local, zonal, regional,
naţional şi internaţional);
c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la
nivelul propus;
- experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
Art. 25. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
-documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile prezentului ghid.
Este declarat neeligibil, solicitanțul care :
a) nu este o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituită ca structură
nonprofit, participantă la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale,
organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor/ ligilor sportive
naţionale pe ramură de sport;
b) nu face dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană, după caz;
c) nu face dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent
la organul fiscal competentsau în cazul în care acestea nu sunt finalizate, nu face dovada
depunerii situaţiilor aferente exerciţiului financiar anterior;
d) are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare;
e) are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile
către asigurările sociale de stat;
f) se află în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
g) furnizează informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
h) se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
i) nu asigură surse de finanțare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea
totală a finanţării proiectului;
j) nu a respectat obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, anterior cu Orașul
Ciacova și a comis o gravă greşeala în materie profesională, în măsura în care autoritatea
finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
k) are conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive;
l) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de
dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 26. Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de
documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea conform articolului 23 din prezentul
ghid.
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Art. 27. Dispoziţii privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor se
completează cu prevederile legale în vigoare cu privire la alocarea de finanţări nerambursabile.
Procedura depunerii dosarelor de accesare a fondurilor locale
Art.28. Dosarele se depun în 2 (două) exemplare,dintre care unul în original si unul în copie
conformă cu originalul, în plic închis, la sediul autoritatii finanțatoare până la data stabilită prin
Anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor sportive. Pe plicuri se va
specifica adresa solicitantului .
Art.29. Filele dosarului original vor fi stampilate si semnate pe fiecare pagina, iar cele ale
dosarului copie vor avea mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura reprezentantului
coordonator al proiectului.
Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor
Art. 30. Selecția proiectelor se realizează de către o comisie, numită prin hotărâre, în
conformitate cu Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, constituită la nivelul autorității finanțatoare, alcătuită dintr-un
număr impar de membri.
Art. 31. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul
limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.
Art. 32. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de
evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit
criteriilor de evaluare.
Art. 33. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează Compartimentului de specialitate,
procesul- verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare la procedura de selecţie, în vederea
întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
Art.34. Solicitantul are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității
finanțatoare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la aducerea la cunoștință acestuia a
rezultatului selecției.
Art.35. În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității
finanțatoare se va înființa, prin hotărâre, o comisie de soluționare a contestațiilor.
Art.36.Contestațiile se soluționează în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea contestațiilor.
Art. 37. În termen de maxim 30 de zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei
comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Art. 38. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza
următoarelor criterii specifice de evaluare:
Criterii de evaluare
1. Relevanţă şi coerenţă
1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată?
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă?
(Obiective SMART-S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în
timp)
1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales Grupul/grupurile ţintă?
1.4. În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. Soluţii
inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.)
2. Metodologie
2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul
proiectului?

Punctaj
maxim
40
10
10

10
10
30
10
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2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor?
2.3. Cât de coerente sunt activităţile propuse cu obiectivele proiectului?
(coerenţă=obiective-activităţi-rezultate-impact în rândul grupului ţintă şi al comunităţii)
2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activităţile propuse?
2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect?
3. Durabilitate
3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor ţintă?
3.2. În ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei
finanţări?
3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare?
(devine model pentru alte proiecte)
4. Buget şi eficacitatea costurilor
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli?
Punctaj maxim

5
5
5
5
20
10
5
5
10
10
100

Art. 39. Nu poate fi luat în considerare spre finanţare un proiect care nu a întrunit un
minim de 65 de puncte.
Art. 40. Nu toate propunerile care vor întruni punctele minime necesare vor primi finanţare,
vor obţine finanţare proiectele care întrunesc, în ordine descrescătoare punctele cele mai mari,
alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.
Art.41. Suma aprobată spre finanțare poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată.
Încheierea contractului de finanţare
Art. 42. Contractul de finanțare ( Anexa nr.12 ) se încheie între Autoritatea finanțatoare şi
solicitantul selecţionat, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării în presa locală şi
pe site-ul Primăriei orașului Ciacova, a rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor.
Art. 43. La contract se vor anexa, formularul de solicitare a finanţării, precum şi bugetul
de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului.
Procedura privind derularea contractului de finanţare
Art. 44. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă numai în măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia
de evaluare şi selecţie şi au fost contractate în perioada executării contractului.
Art. 45. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr.7 la
prezentul ghid al solicitantului.
Art. 46. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare
nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu fazele proiectului şi
cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp
a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
Art. 47. Cu excepţia primei tranşe, finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare
a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin
depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
Art. 48. Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima
tranșă va fi în cuantum de 10% din valoarea finanţării nerambursabile şi se va achita în termen de
15 zile de la validarea raportului final.
Art. 49. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici
un moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării.
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Procedura de raportare şi control
Art. 50. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare, au
obligaţia să prezinte Biroului Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului
Ciacova, următoarele documente justificative:
- Adresă de înaintare ( Anexa nr.8 );
- Fișa evenimentului sportiv ( Anexa nr.9 );
- Raport financiar ( Anexa nr.10 );
- Raport final de activitate ( Anexa nr.11 );
- Contract de finanțare ( Anexa nr.12 );
- Raportarea intermediara: va fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşei finale, în
vederea justificării tranşei anterioare;
Art.51. Raportarea finală va fi depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va
cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât
finanţarea proprie, cât şi contribuţia orașului Ciacova.
Art. 52. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexele 8-12 la prezentului ghid al
solicitantului şi vor fi depuse pe suport de hârtie fiind însoţite de documente justificative pentru
cheltuielile efectuate.
Art. 53. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul
stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.
Art. 54. Comisia de evaluare şi selecţie va stabili durata contractelor de finanţare astfel
încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în
anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 25 decembrie 2018.
Art. 55. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada
desfăşurării acţiunii.
Art. 56. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului de finanţare, cât şi ulterior validării raportului final.
Art. 57. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de
cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
Sancţiuni
Art. 58. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care
părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit sau și-a îndeplinit necorespunzător o
bligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la
data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii
contractuale.
Art. 59. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din
culpă, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal
de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea
finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art. 60. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor
finanţării, aceştia datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind
colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.
Art. 61. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei
finale, precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.
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Capitolul XI – Dispoziţii finale
Art. 62. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub
formă de document scris.
Art. 63. Prezentul regulament se comletează cu prevederile legale în vigoare.
Art.64. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile
acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2018, pentru activități sportive de interes
local.
Art. 65. Anexele nr.1-12 fac parte integrantă din prezentul ghid al solicitantului:
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Anexa nr.1 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

DENUMIREA INSTITUŢIEI________________________________
ADRESA _________________________________________________
COD FISCAL ____________________
TEL/FAX/ _______________________
Către
Orașul Ciacova

Asociația/organizația___________________________________, cu sediul _____________,
strada _________, nr._, cod fiscal ____________, reprezentată legal prin ___________, în calitate
de _________ vă înaintăm alăturat documentația propusă spre finanțare nerambursabilă a
proiectelor sportive, din Bugetul orașului Ciacova, pentru anul 2018.

Director/președinte
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Anexa nr.2 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

CERERE DE FINANŢARE

A. Date privind participantul
Denumire :
Adresă sediu:
Strada:
Nr.
Bl.
Judeţ/Sector:
Localitate:
Număr total membri / număr tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani:

Sc.
Cod:

Ap.

Scop :

Banca/Sucursala:
Cont (lei):
Cod Fiscal:
Telefon:
E-mail:
Altele:
Echipa de conducere (nume/funcţie/adresă)

Fax:
Web:

Responsabil proiect:
B. Date privind proiectul
1. Titlul:
2. Perioada1 :
3. Loc de
desfăşurare:
4. Buget:

De la:
Localitatea:

Până la:
Judeţul:

Total:

5. Precizaţi tipul proiectului
Tip proiect:
Prioritate:

6. Rezumat ( o descriere concisă şi clară a proiectului în care se va prezenta obligatoriu
şi programul detaliat al acestuia )

1

Perioada de derulare a proiectului de tineret cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea acestuia
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7.Scop (un ţel, o stare dorită, stadiul în care va ajunge problema)

8. Obiective (paşi definiţi, rezultate scontate, ce doresc să obţin, progrese în atingerea
scopului ); SMART şi/sau să permită măsurarea performanţei
Obiectiv

9. Participanţi / Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect, dar şi cei pentru care se fac
cheltuielile)
Total
Număr tineri cu vârsta cuprinsă între
14 şi 35 de ani
Participanţi
Beneficiari

10. Parteneri:
Enumeraţi partenerii dvs. in cadrul proiectului. Pentru fiecare partener completaţi un
formular de tipul celui de mai jos:
Partener 1
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Denumire partener :
Adresa:
Telefon:

fax:

E-mail:

website:

Persoana de contact:
Responsabilitaţi (Atribuţii ;Contributii):
11. Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)
Nr.
Crt.

Categorie de
cheltuieli

Număr
unităţi

Cost
unitar

0

1

2

3

Cost
Total
lei
4

Contribuţi
e proprie
lei
6

Alte contribuţii
lei
7

Contribuţie
Consiliul Local Ciacova
lei
8

Notă:
Coloana 6+ 7 = minimum 10%
C. Declaraţie
Declar pe propria-mi răspundere că toate informaţiile din această cerere de finanţare şi toate
celelalte informaţii ataşate la cerere sunt în conformitate cu realitatea.

Responsabil proiect
Numele şi prenumele:

………………………………………………

Semnătura:
Ştampila:
Data:

………………………………………........
………………………………..................
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Anexa nr. 3 la HCL nr.3 / 26.01.2018

BUGETUL ESTIMATIV DE VENITURI SI CHELTUIELI
aprobat şi finanţat de Consiliul Local Ciacova

Nr.
Crt.
A
1.1
1.2
1.3

B
I
1.

II
1.
1.1
1.2
1.3
1.5

1.6

2
2.1
3

Denumirea indicatorilor
VENITURI TOTALE
Obţinute din desfăşurarea evenimentului
Surse proprii alocate
Surse atrase
din care:
a. subvenţii
b. sponsorizări
c. donaţii
d. altele
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli de personal - total
a+b+c cod 10,din care :
Cheltuieli salariale în bani
a. Fond de premii
b.Indemnizaţii plătite unor pers.din afara
unit.
c. Indemnizaţii de delegare(diurnă)
Bunuri şi servicii - total cod.20, din
care
Bunuri şi servicii
Furnituri de birou
Carburanţi şi lubrefianţi
Închiriat mijloc transport
Prest.servicii :
a. închirieri (spaţii, aparatura acustică,
efecte lumini,diverse servicii- xerox etc.)
b. prestări servicii artistice
c. alte cheltuieli specifice privind organiz.
şi desf. manifestării (asig. Medicale, carte
verde, pompieri, ambulanţă, pază şi
ordine
taxe de drum, etc.)
Alte bunuri şi servicii pt.intreţ.şi funcţion.
a. materiale promoţionale
b. premii în obiecte specifice manifestării
c. cupe şi trofee
d. recuzită artistică şi sportivă
e. alte mat. diverse specifice manifestării
Bunuri de natura obiectelor de
inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasări interne, detaşări, transferări

Conform Contract nr.
Suma
Cod
LEI
Observartii

10
10.01
10.01.08
10.01.12
10.01.13
20
20.01
20.01.01
20.01.05
20.01.07
20.01.09

20.01.30

20.05
20.05.30
20.06
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3.1 Cazare, transp.tren, maşina pers.7,5%
Cărti, publicaţii şi materiale
4 documentare
Director , Preşedinte
Semnătura şi ştampila

20.06.01
20.11
Responsabil
de proiect
Semnătura
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Anexa nr. 4 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

DENUMIREA INSTITUŢIEI___________
ADRESA ________________________
COD FISCAL ____________________
TEL/FAX/ _______________________

Tabel centralizator cu acțiunile pentru care se solicită cofinanțarea
Consiliului Local Ciacova în anul 2018

Nr.c
rt

Denumirea
acţiunii

Perioada
de Locul
desfăşurare
desfăşurării

Total
cheltuieli lei

Organizatori

Director/președinte
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Anexa nr. 5 la HCL nr.3 /26.01.2018

DECLARAŢIE pe proprie răspundere
Subsemnatul .........................................................., domiciliat în localitatea ................... ,
str. ..............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul poştal ........... ,
posesor al actului de identitate .......... seria...... nr. .............,codul numeric personal
................................... , în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/clubului
sportiv ........................................ ......................................................................, declar pe propria
răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se afla, 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 ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia 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.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art.326 din NCP privind infracțiunea de fals in
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Semnătura,
..........................
Data ..................
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Anexa nr. 6 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în
care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea
proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o altă persoană .
Subsemnatul,__________________________ ca persoană cu drept de reprezentare a
____________________________mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a
evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să
informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un
asemenea conflict.

Numele şi prenumele:
Funcţia:

Semnătura şi ştampila:
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Anexa nr. 7 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

Categorile de cheltuieli sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr.1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările
ulterioare;

Eligibile
-

Cheltuieli de transport
Cheltuieli de masă
Cheltuieli de cazare
Cheltuieli privind alimentația de efort
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilo, asistenților medicali și a altor persoane
Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv
Cantonament de pregatire, atat la nivel de juniori cat si la seniori a jucatorilor ce includ
plata cazarii si mancarii.
Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și
protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a activităților sportive
Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou, etc.;
Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.;
Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului (costuri legate de diseminarea
informaţiilor despre proiect/ materiale promoţionale, etc.);
Cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor
Taxe de înscriere sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor în
condițiile stabilite de organizatori.

Neeligibile:
-

costuri administrative: chirie sediu şi utilităţi (apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze,
costuri de încălzire);
cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului);
cheltuieli de întreţinere şi reparaţia mijloacelor fixe;
achiziţii de terenuri, clădiri, jucători;
băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;
reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

Orice contribuţie în natură raportată de către beneficiar sau de partenerii acestuia nu
reprezintă o cheltuială eligibilă.
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Anexa nr. 8 la HCL nr. 3 / 26.01.2018

DENUMIREA
INSTITUTIEI_____________________________________________________
ADRESA __________________________________________________________________
COD FISCAL _______________________________________________________________
TEL/FAX/ __________________________________________________________________
Număr de înregistrare______/_____
Către
Orașul Ciacova
Va înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al acţiunii__________________________
care a avut loc în _________________(localitatea), în data de _________________
în valoare de _________________ (lei), conform documentelor justificative anexate:
Nr.

Felul, numărul şi data documentului

1.
2.
3.
4.
5.

Documente primare
Contract nr.
/
Fişa evenimentului sportiv
Buget estimativ
Raport final de activitate
Raport financiar

6.

La decont se anexează toate documentele justificative, menţionate în metodologie, pentru
fiecare cheltuială în parte.
Documentele privind sumele provenite de la alţi finanţatori (alte surse de finanţare,dacă
este cazul) vor fi înscrise doar în raportul financiar cu obligaţia de a prezenta documentele
justificative aferente.
Data:________________
Semnătura unei persoane din conducere

Semnătura responsabilului de proiect

Ştampila
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Anexa nr.9 la HCL nr. 3 / 26.01.2018
DENUMIREA INSTITUŢIEI ______________________________________
ADRESA _______________________________________________________
COD FISCAL ___________________________
TEL/FAX/ _____________________________
FIŞA EVENIMENTULUI SPORTIV
1. DENUMIREA ACŢIUNII(proiectului)___________________________________________
2. DATA DE DESFĂŞURARE (termenul limită de realizare)__________________
3. LOCALITATEA___________________________________________________
4. LOCUL DE DESFĂŞURARE________________________________________
5. ELEMENTE DEFINITORII ALE ACTULUI CULTURAL:____________________________
5.1. CARACTERUL (internaţional, naţional, regional, local) _____________________________
5.2. DESCRIEREA PE SCURT A EVENIMENTULUI __________________________________
5.3. NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR ________________________________________
6. ORGANIZATORI (în ordinea asumării responsabilităţii în organizarea evenimentului, sumele alocate şi
natura cheltuielilor aprobate)_______________________________________________
7. ESTIMAREA CHELTUIELILOR TOTALE_______________
8. ESTIMAREA VENITURILOR TOTALE_________________
9. SURSE PROPRII ALOCATE________________________
10. SUMA SOLICITATĂ CONSILIULUI LOCAL CIACOVA______________
11. ALTE SURSE DE FINANŢARE ____________________________________
12. RESPONSABIL DE PROIECT (numele şi prenumele cu litere de tipar )
_______________________________________________________________________________
13. ALTE PRECIZĂRI DESPRE EVENIMENTUL SPORTIV
LA LATITUDINEA DVS. _________________________________________________________
14. La prezenta fişă a evenimentului cultural, sportiv sau de tineret se anexează devizul detaliat al
manifestării conform legislaţiei în vigoare.
Director/președinte

Responsabil de proiect
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Anexa nr.10 la HCL nr. 3 / 26.01.2018
DENUMIREA INSTITUŢIEI________________________________
ADRESA _________________________________________________
COD FISCAL ____________________
TEL/FAX/ _______________________

RAPORT FINANCIAR
privind proiectul ..........................................................................................
................................................................... realizat cu finanţare nerambursabilă de la
Consiliul Local Ciacova
în data de................................., în localitatea ……....................., jud. …..................

Tipul proiectului.............................................................................................................
Tipul activităţii /activităţilor finanţate (seminar, colocviu, simpozion, conferinţă, masă
rotundă, reuniune, atelier, workshop, activitate educaţională, activitate culturală, activitate
sportivă, concurs, festival, training, editare şi tipărire de materiale documentare, materiale
promoţionale,) : .......................................................................
Valoarea totală a proiectului realizat (lei): .................................
I. Tipul cheltuielilor conform contractului de finanţare nerambursabilă: tabelul de mai jos
va fi în concordanţă cu bugetul estimativ al proiectului, anexa 2 la contractul de finanţare.

Categoria de cheltuieli

-

-

-

-

Total

Contribuţia
Consiliului
Local
Ciacova

Contribuţia
proprie a
beneficiarului
(minim 10%,
conform Ghidul
solicitantului)

Alte surse
de
finanţare

Cheltuieli de transport
Cheltuieli de masă
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și
a altor persoane
Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale
și echipament sportiv
Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii
publice și a respectării normelor de pază și
protecție contra incendiilor, la locul de
desfășurare a activităților sportive
Consumabile:
hârtie,
toner,
cartuş
imprimantă, markere, alte furnituri de birou,
etc.;
Tipărituri:
broşuri,
pliante,
fluturaşi,
manuale, afişe, etc.;
Publicitate/
acţiuni
promoţionale
ale
proiectului/programului (costuri legate de
diseminarea informaţiilor despre proiect/
materiale promoţionale, etc.);
Cheltuieli pentru asigurarea medicală a
persoanelor
Taxe de înscriere sau de participare la
acțiunile sportive, taxe de organizare a
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-

acțiunilor în condițiile stabilite de
organizatori.
Cantonament de pregatire, atat la nivel de
juniori cat si la seniori a jucatorilor ce includ
plata cazarii si mancarii.

Total:

Documente justificative

Total

Contribuţia
Consiliului
Local
Ciacova

Contribuţia
proprie a
beneficiarului
( minim 10%,
conform
Ghidul
solicitantului)

Alte surse
de
finanţare

Cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv
ca declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţie de stat se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi
informaţiile prezentate mai sus corespund realităţii.

Data întocmirii raportului financiar: ............................

Director,Preşedinte,
numele şi prenumele în clar
semnătura şi ştampila

Responsabil financiar (CONTABIL),
numele şi prenumele în clar
semnătura
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Anexa nr.11 la HCL nr. 3 /26.01.2018

DENUMIREA INSTITUŢIEI _______________________________________
ADRESA _____________________________________________________
COD FISCAL _________________
TEL/FAX/ ____________________

Raport final de activitate
Denumirea acţiunii:____________________________________________________
Perioada:_________________________________________________________
Loc de desfăşurare_____________________________________________________
Numărul participanţilor la manifestare______________________________________
Descrierea detaliată a evenimentului:

Parteneriatul (precizaţi partenerii).

Impactul scontat (Rezultatul proiectului):

Mediatizarea proiectului, materiale de informare ale organizaţiei, cu anexarea în original a
unui exemplar din ziarul (mass-media) în care a apărut articolul şi/sau fotografii despre
programul desfăşurat şi anexarea în original a tipăriturilor realizate prin program, după
caz:

Concluzii:

Data: ___________________
Numele şi prenumele
Semnătura (Director, Preşedinte,)

Numele şi prenumele
Semnătura responsabilului de proiect

Ştampila
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Anexa nr.12 la HCL nr. 3 / 26.01.2018



PRIMARIA ORASULUI CIACOVA
JUDETUL TIMIS
307110 CIACOVA • PIATA CETATII, nr.8
Telefon /Fax 0256/399600
 E-mail:primariaciacova@primariaciacova.ro
 Web:www.primariaciacova.ro

CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
NR.__________/_________________

A. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Orașul Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr. 8, Judeţul Timiş, cod poştal 307110, telefon/fax
07269823545, cod fiscal 4483889, cont trezorerie : RO 54 TREZ262424670220XXXX,
reprezentat prin D-nul Filip Petru, funcţia Primar, în calitate de autoritate finanțatoare, pe de o
parte,
şi
STRUCTURA
SPORTIVĂ/ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA,
cu
sediul
în
__________________________________, str.___________________________ nr._______, CUI
___________________, cont bancar ___________________________________deschis la
___________________________, reprezentată prin ___________________, în calitate de
beneficiar, pe de altă parte,
în baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului Nr.69/2000 cu modificările şi
completările ulterioare, a O.U.G. Nr.38/2017, a Hotărârii Consiliului Local al orașului Ciacova
nr. _____________,
am convenit la încheierea prezentului contract în condițiile menționate mai jos.
B. OBIECTUL CONTRACTULUI- desfășurarea acțiunii/proiectului sportiv
__________________________________________________________________ finanțat din
bugetul local al orașului Ciacova şi contribuţia proprie a Beneficiarului.
Autoritatea finanţatoare acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în
continuare finanţare, reprezentând ……….….% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
pentru realizarea proiectului sportiv, denumit în continuare Proiect.
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de………………
În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.
Cheltuieli eligibile sunt doar cheltuielile efectuate pe durata implementării proiectului,
durată care începe să curgă de la data încheierii contractului de finanţare nerambursabilă.
Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria
răspundere.
Finanţarea este acordată pentru realizarea Proiectului, Beneficiarul obligându-se să o
utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile aprobate.
Termen limită de realizare a acțiunii/proiectului sportiv____________________.
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_________________________________________________________________..
C. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
I. Orașul Ciacova are următoarele drepturi și obligații:
1.să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul local, precum
şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
2.(1) va efectua plata sumei alocate în tranşe, în baza solicitărilor de plată din partea structurii
sportive/asociaţiei/fundaţiei, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data
solicitării;
(2) prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de
10% din valoarea finanţării nerambursabile şi se va achita în termen de 15 zile de la validarea
raportului final.
(3) finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se
acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare
şi a documentelor justificative.
(4) autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare ca plăţile către
beneficiar sa se efectueze în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie
de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de
costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului;
(5).va primi rapoarte financiare insoţite de documente justificative, pentru cheltuielile efectuate
din suma alocată;
(6.) să solicite, in situaţia in care se constată că din finanţarea alocată din bugetul local nu au fost
cheltuite sume in conformitate cu scopul şi obiectivele structurii sportive/ asociaţiei şi nu au fost
utilizate conform prevederilor prezentului contract, restituirea sumelor acordate şi/sau, dupa caz,
sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate;
(7.) să diminueze cu cota ultimei tranşe neachitate valoarea finanţării acordate, în situaţia in care
se constată prin Raportul de activitate final că structura sportivă/organizaţia nu şi-a indeplinit
obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa la prezentul contract.
II.STRUCTURA SPORTIVĂ/ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA are următoarele drepturi și obligații:
1.să utilizeze suma alocată din bugetul local …………., exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor
aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute şi potrivit destinaţiei stabilite prin contract şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
2.să realizeze acţiunile/activităţile ………………., obiectivele şi indicatorii prevăzuţ în proiect;
3.să asigure din alte surse de finanţare acoperirea tuturor cheltuielilor necesare, conform Bugetului
de venituri şi cheltuieli aprobat, cu excepţia celor acoperite din bugetul local, pentru asigurarea
condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea pregătirii sportive optime, participarea
la toate acţiunile sportive din calendarele competiţionale, în care secţiile structurii sportive sunt
calificate, respectiv pentru desfăşurarea optimă a evenimentelor/competiţiilor sportive in calitate
de organizator;
4.să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
5. să promoveze imaginea orașului Ciacova prin inscripţionarea vizibilă pe echipamentele de
concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente acţiunilor
sportive şi evenimentele media;
6.să permită persoanelor delegate de autoritatea finanțatoare să efectueze controlul privind modul
de utilizare a sumei prevăzute la pct.1;
7. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
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8.să intocmească şi să transmită, cel puţin trimestrial, către orașul Ciacova următoarele
documente:
a)- rapoarte financiare insoţite de documentele justificative de cheltuieli, în termen maxim de 30
de zile calendaristice de la data incheierii acţiunilor, conform modalitaţilor de justificare stabilite
de finanţator. Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor din bugetul de venituri şi
cheltuieli, în scopul verificării de către Primărie a încadrării în capitolele bugetare.
Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele fiscale si economice justificative, în
copie, cu menţiunea’’conform cu originalul’’, inclusiv dovada plăţilor efectuate de beneficiar, în
copie; la solicitarea Primăriei, beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original.
b)- rapoarte de activitate intermediare/ la finalul anului competiţional(finalul campionatului sau la
finalul anului pentru sporturile al caror calendar competiţional corespunde anului calendaristic)
sau a evenimentului/competiţiei, privind efectuarea acţiunilor/ activităţilor, realizarea
obiectivului/obiectivelor, dupa caz, a indicatorilor prevazuţi in contract;
9.să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control din
partea Primăriei, sumele solicitate pentru restituire, precum şi penalităţile aferente acestora,
calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
10.să promoveze un climat de fair-play şi să facă o imagine pozitivă orașului Ciacova;
11.să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea obligaţiilor legale care revin organizatorilor
competiţiilor sportive, privind prevenirea şi combaterea violenţei in sport, respectiv a dopajului în
cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract;
12.să participe la acţiunile organizate de Primăria orașului Ciacova, la care este invitat, prin
acţiuni sportive demonstrative;
13. să respecte condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator;
14. suma alocată se va cheltui cu respectarea defalcarilor trimestriale, funcţie de desfăşurarea
activităţilor/acţiunilor din program.

D. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate
interveni numai prin acordul de voinţă liber exprimat al părţilor, prin act adiţional.
E. CLAUZE SPECIALE
(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizaţiei...., cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de către Biroul Contabilitate, Impozite și TaxePrimăria orașului Ciacova;
(2)În acest sens, structura sportiva/organizaţia...va pune la dispoziţia Biroului Contabilitate,
Impozite și Taxe-Primăria orașului Ciacova, toate documentele legate de sumele alocate in baza
prezentului contract de finanţare ;
(3)Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de acţiunile/activitaţile din proiectul sportive
se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(4) Structura sportivă / organizaţia...va permite persoanelor din cadrul Biroului Contabilitate,
Impozite și Taxe să efectueze controlul privind modul de utilizare a sumei acordate;
(5) In situaţia in care se constată ca sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local
structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului finanţării sau/şi conform
prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă/ organizaţia.
(6) Structura sportivă/ organizaţia........se obligă să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor
legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei
de plată din partea Primăriei, sumele solicitate de autoritatea finanțatoare, precum şi penalităţile
aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(7)In baza rapoartelor de activitate intermediare/finale, la incheierea anului competiţional sau a
evenimentului/competiţiei sportive, primite de la structura sportivă/organizaţia…, compartimentul
de specialitate din Primăria orașului Ciacova va întocmi semestrial, sau la sfârsitul anului după caz
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şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activităţii sportive desfăşurate de către
structura sportivă/organizaţia….
(8) Orașul Ciacova nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii
financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizaţiei....
F. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
(1)
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în
vigoare.
(2) Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

(1)

(2)

(3)

(4)

G. REZILIEREA CONTRACTULUI
Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i
s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit sau și-a îndeplinit necorespunzător o bligaţiile
contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii
contractuale.
În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă,
beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de
credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării
altor programe şi proiecte de interes public.
Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finanţării,
aceştia datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea
creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.
Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale, precum şi
la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.
H. DISPOZIŢII FINALE
(1)Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Orașul Ciacova şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii.
(2) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de catre Orașul Ciacova a contribuţiilor financiare
acordate din bugetul local, pentru cheltuielile efectuate de structura sportivă/organizaţia în baza
prezentului contract, se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
I. LITIGII
Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
Contractul de finanțare a fost încheiat, azi…………….. în două (2) exemplare originale,
unul pentru autoritatea finanțatoare și unul pentru beneficiar.
Orașul Ciacova

Beneficiar,

Primar
Fillip Petru

_____________________________________________________________________________29
Pagina 29/ întocmit: inspector Ion Flavius
/redactat: inspector Ion Flavius
/nr.exemplare: 1

_____________________________________________________________________________30
Pagina 30/ întocmit: inspector Ion Flavius
/redactat: inspector Ion Flavius
/nr.exemplare: 1

