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HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

7 aprilie 2017

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ

HOT}RÂREA nr. 47 din 17 martie 2017 privind aprobarea GHIDUL SOLICITANTULUI
în vederea atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S}LAJ
pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean pentru tineret, sportive \i recreative
HOT}RÂREA nr. 48 din 17 martie 2017 privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
HOT}RÂREA nr. 49 din 17 martie 2017 privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.18 din data de 21 martie 2017 privind aprobarea bugetului Comunei
Crasna pe anul 2017
HOT}RÂREA nr.20 din data de 21 martie 2017 privind desemnarea reprezentantului
Comunei CRASNA în Adunarea General] a Asocia[iei de Dezvoltare a Infrastructurii
Locale a Jude[ului S]laj
HOT}RÂREA nr.21 din data de 21 martie 2017 privind completarea Hot]rârii consiliului
local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activit][ile prestate de S.C. CRASNA
SERV S.R.L.
HOT}RÂREA nr.22 din data de 21 martie 2017 privind modificarea Hot]rârii
consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru
anul 2017, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului
public \i privat al comunei Crasna
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 47
din 17 martie 2017
privind aprobarea GHIDUL SOLICITANTULUI
în vederea atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S}LAJ
pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean pentru tineret, sportive \i recreative
Consiliul jude[ean, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2601 din 10.03.2017, a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 2603 din 10.03.2017 al Direc[iei Managementul Proiectelor \i Dezvoltare Regional]
\i al Direc[iei Economice;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rii nerambursabile din fonduri publice alocate activit][ilor
nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.10 \i 11 din Legea educa[iei fizice \i sportului nr.69/2000;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Ghidul Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului
S}LAJ pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean pentru tineret, sportive \i recreative, conform anexei care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Componen[a Comisiei de evaluare, selec[ie, monitorizare \i verificare a proiectelor din care vor face parte 5
persoane din aparatul de specialitate, va fi stabilit] prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului jude[ean.
Art. 3. Se împuternice\te pre\edintele Consiliului Jude[ean s] semneze contractele de finan[are cu beneficiarii ale c]ror
proiecte vor fi selectate spre finan[are.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia Managementul Proiectelor \i Dezvoltare Regional].
Art. 6. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele Consiliului jude[ean;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- direc[iile enumerate la art. 5;

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 47
din 17 martie 2017

GHIDUL SOLICITANTULUI
în vederea atribuirii contractului de finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S}LAJ pentru ctivit][i nonprofit de interes
jude[ean pentru tineret, sportive \i recreative
CAPITOLUL I - INFORMA{II GENERALE
1.1. Temeiul legal
Jude[ul S}LAJ - finan[eaz], din fonduri proprii, pe baza unui contract de finan[are nerambursabil], activit][i pentru tineret, sportive \i
recreative de interes jude[ean, promovate de persoane juridice de drept privat, f]r] scop patrimonial, care func[ioneaz] în condi[iile Ordonan[ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia[ii \i funda[ii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare sau cultele religioase recunoscute conform legii
\i care îndeplinesc urm]toarele criterii:
AXA 1). Scopul prev]zut în statut vizeaz] direct domeniul tineretului;
AXA 2) Scopul prevazut în statut vizeaz] direct domeniul sportiv \i recreativ.
în conformitate cu:
Programul anual propriu pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S}LAJ pentru activit][i nonprofit de
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interes jude[ean, pentru activit][i de tineret, sportive \i recreative.
(1) Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile pentru activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
1.2. Termeni
În în[elesul prezentului Ghid, termenii \i expresiile de mai jos au urm]toarea semnifica[ie:
a) activitate generatoare de profit: obiectivul propus printr-un proiect care duce la ob[inerea unui profit economic în mod direct pentru o
persoan] fizic] sau juridic];
b) activitate nonprofit: activitatea de interes general sau în interesul unor colectivit][i, care nu urm]re\te realizarea unui profit;
c) Autoritate Finan[atoare: Jude[ul S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ;
d) Beneficiar: solicitantul c]ruia i se atribuie contractul de finan[are nerambursabil] în urma aplic]rii procedurii selec[iei publice de proiecte;
e) cerere de finan[are nerambursabil] - documentul completat \i depus de c]tre solicitant la Autoritatea Finan[atoare, în vederea ob[inerii
unei finan[]ri nerambursabile. Formularul Cererii de finan[are nerambursabil] este prev]zut în Anexa nr. 1;
f) cheltuieli eligibile: cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finan[area nerambursabil], conform prezentului Ghid;
g) cheltuieli neeligibile: cheltuielile care sunt necesare implement]rii Proiectului, altele decât cele eligibile \i care sunt în sarcina exclusiv] a Beneficiarului;
h) comisia de avizare - comisia de specialitate a Consiliului Jude[ean S}LAJ format] din consilieri jude[eni, respectiv Comisia pentru
activit][i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur], protec[ie social], sport \i de agrement;
i) comisia de evaluare \i selec[ionare: este comisia constituit] în scopul analiz]rii \i evalu]rii proiectelor depuse. Comisia de evaluare este
constituit] în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Dispozi[ia Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S}LAJ;
j) contract de finan[are nerambursabil]: contract încheiat, în condi[iile legii, între Jude[ul S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ, în
calitate de Autoritate Finan[atoare \i Beneficiar;
k) finan[are nerambursabil]: alocare financiar] direct] din fonduri publice, în vederea desf]\ur]rii de c]tre persoane juridice f]r] scop
patrimonial a unor activit][i nonprofit care s] contribuie la realizarea unor ac[iuni sau programe de interes public la nivelul jude[ului S}LAJ;
l) fonduri publice: sume alocate din bugetul propriu al Jude[ul S}LAJ;
m ) solicitant: persoane juridice de drept privat, f]r] scop patrimonial, care func[ioneaz] în condi[iile Ordonan[ei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia[ii \i funda[ii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare sau cultele religioase recunoscute conform legii \i care îndeplinesc
urm]toarele dou] criterii:
AXA 1). Scopul prev]zut în statut vizeaz] direct domeniul tineretului;
AXA 2). Scopul prev]zut în statut vizeaz] direct domeniul domeniul sportiv \i recreativ;
n) parteneri: persoane juridice f]r] scop patrimonial, asocia[ii ori funda[ii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform
legii, care depun o propunere de proiect împreun] cu solicitantul. Partenerii solicitan[ilor trebuie s] îndeplineasc] acelea\i criterii de eligibilitate ca
\i solicitan[ii. Solicitantul finan[]rii poate fi doar unul dintre parteneri;
o) perioada de implementare a proiectului: intervalul cuprins între data semn]rii contractului de finan[are \i 15 decembrie a anului în curs;
p) proiectul: este un ansamblu coerent de ac[iuni tehnice \i financiare, coordonate \i combinate în mod logic, ra[ional, organizat \i eficient,
conform unei succesiuni de activit][i prev]zute a fi desf]\urate într-un interval de timp \i într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective
determinate, ob[inerea unor rezultate identificabile \i m]surabile, cât mai aproape posibil de a\tept]rile \i inten[iile ini[iale;
q) activitate sportiv]: educa[ia fizic], sportul \colar \i universitar, sportul pentru to[i, exerci[iile fizice practicate cu scop de între[inere,
profilactic sau terapeutic, recreere în timp liber
r) activitate de tineret: orice form] de ac[iune organizat] în scopul îmbun]t][irii condi[iilor necesare integr]rii socioprofesionale a tinerilor,
conform necesit][ilor \i aspira[iilor acestora;
s) valoarea total] eligibil] a Proiectului - totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în considerare pentru finan[area nerambursabil],
conform prezentului Ghid \i care constituie baz] de calcul pentru cuantumul contribu[iei Autorit][ii Finan[atoare \i a Beneficiarului;
t) valoarea total] neeligibil] a Proiectului - totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele eligibile, care sunt necesare implement]rii Proiectului
\i care sunt în sarcina exclusiv] a Beneficiarului;
u) valoarea total] a Proiectului - reprezint] valoarea total] eligibil] a Proiectului plus valoarea total] neeligibil] a Proiectului.
1.3. Principii de atribuire a contractelor de finan[are nerambursabil]
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] sunt:
a) libera concuren[], respectiv asigurarea condi[iilor pentru ca persoana juridic] ce desf]\oar] activit][i nonprofit s] aib] dreptul de a deveni,
în condi[iile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utiliz]rii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren[ial \i a criteriilor care s] fac] posibil] evaluarea propunerilor
\i a specifica[iilor tehnice \i financiare pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil];
c) transparen[a, respectiv punerea la dispozi[ie tuturor celor interesa[i a informa[iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de finan[are nerambursabil];
d) tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec[ie \i a criteriilor pentru atribuirea contractului de
finan[are nerambursabil], astfel încât orice persoan] fizic] sau juridic] ce desf]\oar] activit][i nonprofit s] aib] \anse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul c] aceea\i activitate urm]rind realizarea unui interes general, regional sau local, nu poate beneficia de
atribuirea mai multor contracte de finan[are nerambursabil] de la aceea\i autoritate finan[atoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit][ii destin]rii fondurilor nerambursabile unei activit][i a c]rei executare a fost deja
început] sau finalizat] la data încheierii contractului de finan[are;
g) cofinan[area, în sensul c] finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie, în numerar, din partea Beneficiarului, de minim
10% din valoarea total] eligibil] a Proiectului.
ATEN{IE! Finan[]rile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiecte de interes public jude[ean ini[iate \i organizate de c]tre
solicitan[i, în completarea veniturilor proprii \i a celor din surse atrase (dona[ii, sponsoriz]ri, alte surse atrase).
1.4. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului Ghid se aplic] pentru atribuirea oric]rui contract de finan[are nerambursabil] din bugetul propriu al Jude[ului
S}LAJ, în conformitate cu prevederile legale stipulate la Capitolul I, punctul 1.1. Temeiul legal.
Jude[ul S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ acord] finan[are nerambursabil] pentru activit][i de tineret, sportive \i recreative.
Finan[]rile nerambursabile nu se acord]:
a) pentru activit][i generatoare de profit;
b) pentru activit][i care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excep[ia cazului în care aceasta reprezint] o component]
indispensabil] proiectului, fapt constatat de c]tre Comisia de evaluare \i selec[ionare.
1.5.Valoarea total] a finan[]rii nerambursabile
Limitele de finan[are (valoarea/suma maxim] ce poate fi alocat] unui proiect) este de maximum 90% din valoarea total] eligibil] a proiectului,
dar nu mai mult de 5.000 lei.
Finan[]rile nerambursabile vor fi înso[ite de o CONTRIBU{IE, în numerar, din partea Beneficiarului, justificat] prin extras de cont semnat \i
\tampilat de banca emitent], alc]tuit] din:
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- cofinan[area de minim 10 % din valoarea total] eligibil] a proiectului,
- valoarea total] neeligibil] a proiectului.
În cazul în care plafonul maxim acordat (5.000 lei) reprezint] mai pu[in de 90% din valoarea total] eligibil] a proiectului, cofinan[area ce
revine Beneficiarului va fi calculat], în mod corespunz]tor la acest plafon, astfel încât s] acopere diferen[a pân] la 100%.
Exemplu: dac] valoarea total] solicitat], reprezentând 90% din valoarea proiectului, este suma maxim] posibil], respectiv 5.000 lei, contribu[ia
proprie a Beneficiarului trebuie s] fie de cel pu[in 556 lei.
Valoarea total] a Proiectului - reprezint] valoarea total] eligibil] a Proiectului plus valoarea total] neeligibil] a Proiectului.
1.6. Modalitatea de acordare a finan[]rii nerambursabile
În cursul anului bugetar se va organiza o singur] sesiune de selec[ie a proiectelor care vor beneficia de finan[are nerambursabil].
În cazul în care r]mân sume nealocate acestea vor face obiectul unei rectific]ri în cadrul bugetului jude[ului S}LAJ sau unei noi sesiuni de
selec[ie de proiecte.
Procedura de selec[ie de proiecte, organizat] de CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ va cuprinde urm]toarele etape:
i) publicarea Programului anual pentru acordarea finan[]rilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României partea a VI-a, în cel mult 30
de zile de la aprobarea bugetului propriu;
j) publicarea anun[ului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limit] de depunere \i a întregii documenta[ii necesare;
k) depunerea propunerilor de proiecte;
l) verificarea eligibilit][ii, înregistr]rii \i a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic] \i financiar];
m ) evaluarea propunerilor de proiecte;
n) comunicarea rezultatelor;
o) alocare sume prin Hot]rîre de Consiliu Jude[ean;
p) încheierea contractului sau contractelor de finan[are nerambursabil];
q) publicarea anun[ului de atribuire a contractului sau contractelor de finan[are nerambursabil] în Monitorul Oficial al României partea a VIa, cel pu[in în dou] cotidiene locale \i pe pagina web a Consiliului Jude[ean S}LAJ.
Finan[area proiectelor se va realiza pe baza contractului de finan[are nerambursabil] încheiat în 5 exemplare, din care un exemplar r]mâne
la beneficiar, conform anexei.
Pentru plata/decontarea sumelor alocate prin contract beneficiarul va depune la finan[are urm]toarele documente justificative care stau la baza
cheltuielilor angajate: contracte, facturi înso[ite de chitan[], bon fiscal, ordin de plat], etc.), în copie certificat] @@conform cu originalul@@.
Plata se va efectua c]tre Beneficiari, în contul bancar al acestora, într-o singur] tran\], pe baza documenta[iei justificative conform prevederilor
contractului de finan[are.
Un solicitant de finan[are nerambursabil] va putea depune/contracta un singur proiect/ax].
CAPITOLUL II - CRITERII DE ELIGIBILITATE
Exist] trei categorii de criterii de eligibilitate:
a) Solicitan[ii care pot depune o finan[are nerambursabil];
b) Proiectele care pot primi o finan[are nerambursabil];
c) Tipurile de cheltuieli care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finan[area nerambursabil].
2.1. Eligibilitatea solicitan[ilor
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitan[ii trebuie s] îndeplineasc] urm]toarele condi[ii:
a) s] fie persoane juridice de drept privat, f]r] scop patrimonial, care func[ioneaz] în condi[iile Ordonan[ei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia[ii \i funda[ii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare sau cultele religioase recunoscute conform legii \i care îndeplinesc unul din
urm]taorele criterii:
a.1. scopul prev]zut în statut vizeaz] direct domeniul tineretului;
a.2. Scopul prev]zut în statut vizeaz] direct domeniul sportiv \i recreativ;
b) s] aib] sediul social, punct de lucru, filiala sau sucursala înregistrate în jude[ul S}LAJ.
Pentru acela\i proiect un Beneficiar nu poate contracta decât o singur] finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S}LAJ în decursul unui an fiscal.
În cazul în care un Beneficiar contracteaz], în cursul aceluia\i an calendaristic, mai mult de o finan[are nerambursabil] de la Jude[ul S}LAJ,
nivelul finan[]rii nerambursabile nu poate dep]\i o treime din totalul fondurilor publice alocate Programului anual privind acordarea de finan[]ri
nerambursabile pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean, (exclusiv activit][i pentru tineret, sportive \i recreative).
Solicitan[ii sunt obliga[i s] prezinte o declara[ie pe propria r]spundere care s] dovedeasc] încadrarea în prevederile aliniatelor mai sus
men[ionate (Anexa nr.3).
Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil], respectiv nu este eligibil solicitantul care se afl] în oricare
dintre urm]toarele situa[ii:
a) nu \i-a îndeplinit obliga[iile de plat] exigibile a impozitelor \i taxelor c]tre bugetul general consolidat \i buget local , precum \i a
contribu[iei pentru asigur]rile sociale de stat;
b) furnizeaz] informa[ii false în documentele prezentate;
c) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl] deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Solicitan[ii trebuie s] depun] odat] cu cererea de finan[are nerambursabil] o declara[ie pe propria r]spundere c] nu se încadreaz] în nici una
din situa[iile mai sus men[ionate (Anexa nr.4).
Solicitan[ii pot ac[iona individual sau în parteneriat.
Partenerii solicitan[ilor trebuie s] îndeplineasc] acelea\i criterii de eligibilitate ca \i solicitan[ii.
2.2. Documentele de calificare
Solicitan[ii trebuie s] depun] documentele de calificare în urm]toarea ordine :
a) Cererea de finan[are (Anexa nr.1);
b) Bugetul proiectului (Anexa nr. 2);
c) CV-ul reprezentantului solicitantului, precum \i o scurt] descriere a funda[iei/asocia[iei/ persoanei juridice f]r] scop patrimonial (asocia[ii
ori funda[ii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform legii) - se va avea în vedere \i men[ionarea urm]toarelor
informa[ii: adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, nume banc], num]rul de cont bancar - IBAN, titularul contului (trebuie s] fie cel al
ini[iatorului proiectului) \i codul de înregistrare fiscal]; solicitantul se va asigura c] datele înscrise sunt corecte \i actualizate;
d) Declara[ie conform art. 12 din Legea nr.350/2005 (Anexa nr. 3);
e) Declara[ie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4) \i copie conform cu originalul, dup] buletinul/cartea de identitate a
reprezentantului legal;
f) Copie, conform cu originalul, dup] documentele statutare, pentru solicitant \i parteneri dup] caz;
g) Copie, conform cu originalul, dup] Certificatul de înregistrare Fiscal], a solicitantului \i partenerilor dup] caz;
h) Extras la zi din Registrul Asocia[iilor \i Funda[iilor pentru solicitant \i parteneri, dup] caz/autorizare de func[ionare în cazul unit][ilor de cult;
i) Acord de asociere/parteneriat al solicitantului, dac] este cazul;
j) Certificatele fiscale eliberate de Administra[ia Financiar] Local] \i Direc[ia General] Regional] Finan[elor Publice S}LAJ \i autorita[ile
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administrative locale, care s] stipuleze c] solicitantul nu are datorii, pentru luna precedent] datei de depunere a proiectului (în original);
k) Dovada CONTRIBU{IEI, în numerar, din partea Beneficiarului, justificat] prin extras de cont semnat \i \tampilat de banca emitent], alc]tuit] din:
- cofinan[area de minim 10% din valoarea total] eligibil] a proiectului.
- valoarea total] neeligibil] a proiectului.
l) Acte din care s] rezulte c] î\i desf]\oar] actictivit][ile pe raza jude[ului S}LAJ (act de proprietate, contract de închiriere/comodat etc).
Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus duce la respingerea documenta[iei depuse, pentru neconformitate administrativ].
Fiecare fil] a documenta[iei, de la prima pân] la ultima pagina, va fi numeratat] în mod cresc]tor \i va purta \tampila \i semn]tura solicitantului.
ATEN{IE: Solicitantul are obliga[ia de a anexa un opis al documentelor prezentate.
2.3. Eligibilitatea proiectelor - Proiecte pentru care poate fi înaintat] o cerere de finan[are nerambursabil]
Valoarea proiectelor: nu exist] nicio restric[ie referitoare la valoarea total] a proiectului. Valoarea total] a finan[]rii nerambursabile acordate
se va încadra în limita maxim] prev]zut] în Capitolul I, pct. 1.5.
Durata proiectelor: va respecta principiul neretroactivit][ii \i reprezint] intervalul cuprins între data semn]rii contractului de finan[are \i 15
decembrie a anului în curs, prev]zut] în contract .
Tipurile de activit][i finan[abile
AXA 1) Tineret:
a) Efectuare de stagii/cursuri/programe de formare pentru tineri/conferin[e/ seminarii referitoare la orientarea \colar] \i profesional], cu
implicarea actorilor economici de pe pia[a local], în dezvoltarea carierei;
b) Organizarea de concursuri/competi[ii \colare pentru elevi \i pre\colari;
c) Organizarea de tabere/ caravane tematice pentru copii \i tineri;
d) Organizarea activit][ilor de sprijinire în vederea finaliz]rii cu succes a examenelor de absolvire \i bacalaureat;
e) Ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilit][ilor motrice \i p]strarea me\te\ugurilor tradi[ionale, specifice jude[ului S}LAJ derulate
în parteneriat cu organiza[iile \i institu[iile de cultur], istorice, etnografice etc din jude[ul S}LAJ \i nu numai;
f) Sprijinirea activit][ilor de tipul @@\coal] dup] \coal]@@, care ofer] activit][i recreative, de timp liber, pentru consolidarea competen[elor
dobândite sau de accelerare a înv][]rii, precum \i activit][i de înv][are remedial].
AXA 2) Sportive \i recreative:
a) Organizarea de evenimente sportive publice de interes local;
b) Organizarea ac[iunilor/activit][ilor sportive si recreative de masa, ca o alternativa a petrecerii timpului liber si a educa[iei pentru mi\care a popula[iei;
c) Organizarea de ac[iuni/activit][i sportive pentru persoanele cu nevoi speciale practicate atât în scopul dezvolt]rii personalit][ii \i integr]rii
în societate (cât \i preg]tirii particip]rii la competi[ii);
2.4. Eligibilitatea cheltuielilor pe axe de interventie:
Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie s] îndeplineasc] urm]toarele condi[ii generale:
*
S] fie necesare pentru realizarea proiectului;
*
S] fie prev]zute în bugetul proiectului;
*
S] fie efectuate în perioada de implementare a proiectului.
Cheltuielile eligibile care vor fi luate în considerare sunt urm]toarele:
a) Cheltuieli privind cazarea:
Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru servicii de cazare în regim de 2 stele. Pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor
prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat], precum \i diagrama de cazare cu semn]tura \i \tampila structurii de primire
turistic] a c]rei clasificare trebuie s] fie de maximum 2 stele sau flori. În cazul în care cazarea s-a f]cut într-o structur] de primire turistic] de confort
superior celei de 2 stele, se deconteaz] numai 50% din tariful de cazare perceput;
b) Aprovizionare hran]:
Cheltuieli privind achizi[ionarea alimentelor \i materialelor necesare pentru preg]tirea gust]rilor sau pentru preg]tirea pachetelor de hran];
Pentru decontarea cheltuielilor de mas] se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat] \i lista de participan[i.
c) Cheltuieli pentru onorarii/onorarii sportive:
Aceast] categorie cuprinde onorariile profesorilor la organizarea activit][ilor de sprijinire în vederea finaliz]rii cu succes a examenelor de
absolvire \i bacalaureat, onorariile profesorilor de educa[ie fizic] \i sport, arbitrilor, observatorilor sau speciali\tilor din domeniu, a medicilor/
asisten[ilor medicali participan[i la organizarea activit][ilor care necesit] aceste cheltuieli;
d) Cheltuieli de transport \i servicii de transport:
Aceast] categorie cuprinde cheltuielile privind biletele \i abonamentele de transport, bonuri de benzin]/combustibil, cheltuielile privind
transportul persoanelor, echipamentelor \i materialelor.
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, la clasa a II-a.
În cazul efectu]rii transportului cu autoturism proprietate personal] se pot deconta 7,5 l combustibil la 100 de km parcur\i pe distan[a cea mai
scurt]. De asemenea, se deconteaz] orice fel de tren, dup] tariful clasei a II-a, mijloace de transport auto \i transport în comun, dup] tarifele stabilite
pentru aceste mijloace \i mijloace de transport auto închiriate;
Pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat], biletele de c]l]torie, ordine de
deplasare, bon de combustibil, bonuri taxe autostrad], bonuri trecere poduri etc, dup] caz .
e) Cheltuieli privind serviciile:
Servicii de închiriere: închirieri echipamente, s]li/spa[ii pentru organizarea diferitelor ac[iuni (conferin[e, seminarii, cursuri, expozitii, spectacole).
Pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spa[ii \i/sau aparatur] se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscal] \i chitan[] sau
ordinul de plat].
Servicii de publicitate: editarea \i tip]rirea unor publica[ii - bro\uri, pliante, afi\e, bannere, etc. -, traducerea \i tehnoredactarea unor materiale de
publicitate, realizare de filme, develop]ri fotografii. Pentru decontarea cheltuielilor de promovare \i publicitate (afi\e, invita[ii, anun[uri, bannare
publicitare, bilete, diplome sau cupe etc.) se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat] \i un exemplar din fiecare produs.
f) Cheltuieli privind materialele consumabile: rechizite de birou, materiale protocol, materiale didactice, caiete de lucru, etc.
Pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul \i factura fiscal], înso[ite de un referat din care s] rezulte utilizarea
materialelor în cadrul proiectului \i chitan[] sau ordinul de plat].
g) Cheltuieli privind materialele sportive: orice echipament care este necesar pentru a practica/executa o activitate. Pentru decontarea de
materiale consumabile se vor prezenta: contractul \i factura fiscal], înso[ite de un referat din care s] rezulte necesitatea utiliz]rii materialelor în
cadrul proiectului \i chitan[] sau ordinul de plat].
În vederea efectu]rii deconturilor ulterioare beneficiarul va prezenta urm]toarele documente:
*
Adres] de înaintare;
*
Documente justificative ale cheltuielii: facturi fiscale, contracte, state de plat], chitan[e, O.P., etc., dup] caz - în copie, \tampilate \i
semnate cu men[iunea @@conform cu originalul@@;
*
Diagram] de cazare, dac] este cazul;
*
List] de participan[i dac] este cazul (Anexa nr. 13);
*
Tabel diurn], dac] este cazul (Anexa nr. 14).
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Finan[]rile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru activit][i care nu sunt incluse în proiect.
Finan[]rile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activit][i generatoare de profit.
Justificarea cheltuielilor se va face luând în considerare urm]toarele aspecte:
a) cheltuiala a fost realizat] pentru Proiect (este dovedit] leg]tura direct] cu Proiectul);
b) cheltuiala a fost efectuat] pe perioada de implementare a Proiectului;
c) Beneficiarul prezint] toate documentele justificative de plat], pentru fiecare tip de cheltuial], în copie, semnate \i \tampilate, cu men[iunea
@@conform cu originalul@@;
d) Beneficiarul a dovedit realizarea activit][ii pentru care a fost efectuat] cheltuiala în cauz], pe baza raportului intermediar/final de activitate;
e) facturile sunt emise pe numele beneficiarului finan[]rii;
f) facturile sunt completate conform legii cu detalierea exact] a produsului sau serviciului;
g) toate documentele justificative externe, emise de c]tre un prestator din afara României c]tre beneficiarul finan[]rii, se vor prezenta la
decont înso[ite de traducerea acestora în limba român]. Traducerea trebuie s] fie efectuat], semnat] \i \tampilat] de c]tre un traduc]tor autorizat.
Cheltuieli neeligibile sunt:
a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
b) dobânzi datorate;
c) comisioane bancare;
d) cump]r]ri de terenuri, cl]diri, autovehicule;
e) pierderi de schimb valutar;
f) cheltuieli ale unor studii preg]titoare sau altor activit][i preg]titoare;
g) aporturi de tipul contribu[iei în natur] (ex: teren, proprietate imobiliar], integral] sau par[ial], bunuri de folosin[] îndelungat], materii
prime, munca de binefacere nepl]tit] a unor persoane fizice private sau persoane juridice);
h) elemente deja finan[ate prin alte proiecte/finan[]ri;
i) credite la ter[e p]r[i;
j) cheltuieli cu alcool \i tutun.
CAPITOLUL III - REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINAN{}RII NERAMBURSABILE
3.1. Depunerea cererilor de finan[are nerambursabil]
Cererile de finan[are nerambursabil] vor fi completate în format electronic (tip]rit).
Cererea de finan[are trebuie \tampilat] \i semnat] de reprezentantul legal al solicitantului (Anexa nr. 1).
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea sec[iunilor etc.) sau omiterea informa[iilor înscrise în câmpurile formularului, pot
conduce la respingerea cererii de finan[are pe motiv de neconformitate administrativ].
Solicitantul va preciza lista documentelor care sunt confiden[iale, protejate de un drept de proprietate intelectual] sau secret comercial. Lipsa
acestei liste presupune c] documentele nu sunt confiden[iale.
Documenta[ia sigilat] se transmite împreun] cu scrisoarea de înaintare, transmis] în original. Scrisoarea de înaintare nu va fi inclus] în plicul/
coletul care con[ine documenta[ia, ci în afara plicului/coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
Documenta[ia se va depune în a\a fel încât s] fie primit] de c]tre Autoritatea Finan[atoare înainte de termenul limit] de depunere specificat în
anun[ul de participare.
Documenta[ia trebuie s] con[in] toate documentele \i informa[iile solicitate \i se va depune:
a) Fie prin servicii po\tale/de curierat la: sediul Consiliului Jude[ean S}LAJ, Pia[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zal]u, Jud. S}LAJ;
b) Fie prin depunere direct] la sediul Autorit][ii Finan[atoare.
Solicitantul trebuie s] ia toate m]surile astfel încât s] se asigure c] documenta[ia sa este primit] si înregistrat] de c]tre Autoritatea Finan[atoare
pân] la data limit] pentru depunerea acesteia, stabilit] în Anun[ul de participare.
Documenta[ia va fi înregistrat] în ordinea primirii numai de c]tre Registratura Consiliului Jude[ean S}LAJ, precizându-se num]rul de
înregistrare, data \i ora depunerii acesteia.
Documenta[ia depus] prin orice alte mijloace nu va fi luat] în considerare. Documenta[ia depus] la alt] adres] decât cea indicata va fi respins]
ca inacceptabil] \i returnat] nedeschis].
Documenta[ia se depune în 2 exemplare, din care 1 (un) original \i 1 (una) copie.
Plicurile con[inând exemplarele respective trebuie marcate corespunz]tor ca ORIGINAL \i COPIE. În cazul unei discrepan[e între original \i
copie, va prevala originalul.
Plicul/coletul ce con[ine cele dou] exemplare marcate corespunz]tor ca ORIGINAL \i COPIE va purta urm]toarele informa[ii obligatorii:
a) Numele/denumirea \i adresa complet] a solicitantului;
b) Axa; Categoria de proiect pentru care solicit] finan[are nerambursabil].
c) Adresa Autorit][ii Finan[atoare indicat], la care este depus] documenta[ia;
Dac] plicul/coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finan[atoare nu î\i asum] nicio responsabilitate pentru
r]t]cirea documenta[iei.
Plicul/coletul con[inând documenta[ia se prime\te de c]tre Autoritatea Finan[atoare numai dac] este intact, sigilat \i netransparent.
Documenta[ia primit] se p]streaz] nedeschis] de Autoritatea Finan[atoare, pân] la data \i ora începerii \edin[ei de deschidere.
Documentele trebuie s] fie tip]rite sau scrise cu cerneal] neradiabil] \i vor fi numerotate, semnate \i \tampilate pe fiecare pagin].
Solicitantul are dreptul de a-\i retrage documenta[ia, prin notificare scris] adresat] Autorit][ii Finan[atoare, pân] la data \i ora deschiderii documenta[iilor.
Solicitantul poate modifica con[inutul documenta[iei pân] la data \i ora stabilit] pentru depunerea documenta[iilor, adresând pentru aceasta
Autorit][ii Finan[atoare o cerere de retragere a documenta[iei în vederea modific]rii. Autoritatea Finan[atoare nu este r]spunz]toare în cazul
imposibilit][ii solicitantului de a depune noua documenta[ie, modificat], pân] la data \i ora limit], stabilit] în Anun[ul de participare. Transmiterea
oric]ror modific]ri trebuie f]cut] în conformitate cu procedura indicat] mai sus, cu amendamentul c] pe plic se va marca, corespunz]tor,
@@MODIFICARE@@.
Solicitantul nu are dreptul de a-\i retrage sau a-\i modifica documenta[ia dup] expirarea datei limit] pentru depunerea acestora, decat sub
sanc[iunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil].
3.2. Termenul limit] de depunere a cererilor de finan[are nerambursabil]
Termenul limit] pentru înaintarea solicit]rilor de finan[are nerambursabil] va fi publicat pe site-ul Consiliului Jude[ean S}LAJ, www.cjsj.ro
\i în presa local], în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.
Orice documenta[ie primit] dup] termenul limit] va fi respins], conform legii.
3.3. Clarific]ri
Clarific]rile se pot ob[ine de la sediul Autorit][ii Finan[atoare
*
Pia[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zal]u, Jud. S}LAJ:
*
AXA 1). camera 66, interior 229, persoan] de contact Opri\-Cri\an C]t]lina;
*
AXA 2). Camera 67, interior 234, persoana de contact Ardelean Sebastian,
dar numai dup] publicarea în presa local] \i pe site-ul Consiliului Jude[ean S}LAJ, www.cjsj.ro, a Anun[ului de participare, în condi[iile
prev]zute de art. 23 alin. (1), (2), (3) \i (4) din Legea nr. 350/2005.
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CAPITOLUL IV - MODALITATEA DE SELEC{IE
4.1. Evaluarea \i selectarea cererilor de finan[are nerambursabil].
Documentele vor fi evaluate de c]tre Autoritatea Finan[atoare, Jude[ul S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ, prin Comisia de evaluare
\i selec[ionare constituit] în acest scop. În evaluarea tuturor proiectele solicitan[ilor se va urm]ri:
a) Conformitatea documentelor de calificare;
b) Eligibilitatea solicitan[ilor, partenerilor \i proiectelor;
c) Evaluarea calit][ii propunerilor \i evaluarea financiar].
Selec[ia \i evaluarea cererilor de finan[are se va face pe baza criteriilor de selec[ie (Anexa nr. 8), aprobate prin prezentul Ghid, de c]tre Comisia
de evaluare \i selec[ionare.
Criteriile de evaluare pentru activit][ile de tineret \i sport sunt:
Punctaj

Sec[iune

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

1. Relevan[a

40
Activit][ile proiectului sunt clare?
Activit][ile proiectului au o în\iruire logic]?
Beneficiarii sunt identifica[i în mod clar?
Problemele beneficiarilor sunt identificate prin descriere?
Obiectivul proiectului este identificat, descris succint?
Obiectivele proiectului contribuie la rezolvarea problemelor?
Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea personal] a grupului [int]?
Derularea proiectului produce beneficii/efecte majore la nivelul publicului-[int]/ al beneficiarilor?

2. Fezabilitatea

10

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Ac[iunile proiectului sunt identificate?
Ac[iunile proiectului sunt legate la realizarea obiectivului general?
3. Cost, eficien[a \i eficacitatea costurilor

20

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Bugetul este corect \i complet
Bugetul este realist, pre[urile sunt justificate prin oferte
Costurile sunt identificate pe categorii de cheltuieli
În ce m]sur] sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului?
Justificarea cheltuielilor în raport cu rezultatele a\teptate
4. Rezultatele proiectului

30

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Men[ionarea rezultatelor concrete ce se vor realiza?
Câte activit][i se vor realiza? Câ[i participan[i?
Formularea rezultatelor în termeni cuantificabili?
Num]rul persoanelor, sub 100 de persoane, care ar putea beneficia în mod direct sau indirect de pe urma rezultatelor propuse?
Num]rul persoanelor, mai mult de 100 de persoane, care ar putea beneficia în mod direct sau indirect de pe urma rezultatelor propuse?
M]suri de informare \i publicitate în pres] scris]? Utilizarea insemnelor jude[ului
100

Punctaj maxim

Aten[ie! Pentru a fi selectat în vederea finan[]rii, proiectul trebuie s] întruneasc] un punctaj total de minim de 60 de puncte la criteriile de
evaluare, dintr-un maxim de 100 de puncte. La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferen[e mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei
de evaluare \i selec[ionare constituit] în acest scop.
Proiectele vor fi selec[ionate în vederea finan[]rii în ordinea clasamentului rezultat ca urmare a evalu]rii, în limita sumelor disponibile.
Clasamentul se realizeaz] în ordinea descresc]toare a punctajelor.
4.2. Procedura de evaluare
Înainte de deschiderea plicului/coletului care con[ine plicurile marcate ORIGINAL \i COPIE care cuprind documenta[iile depuse de c]tre solicitant,
membrii Comisiei de evaluare \i selec[ionare au obliga[ia de a completa declara[ia prev]zut] în Anexa nr. 5 la prezentul Ghid de finan[are nerambursabil].
Deschiderea plicului/coletului care con[ine plicurile marcate ORIGINAL \i COPIE, care cuprind documenta[iile depuse de c]tre solicitant, se face astfel:
*
se începe cu primul înregistrat \i se continu] apoi în ordinea cronologic] a recep[iei solicit]rilor de finan[are;
*
verificarea existen[ei celor dou] plicuri marcate corespunz]tor ca ORIGINAL \i COPIE.
Verificarea documenta[iei:
a) Deschiderea plicurilor marcate ORIGINAL \i COPIE;
b) Anun[area titlului proiectului \i a denumirii solicitantului de c]tre pre\edintele comisiei de evaluare \i selec[ionare;
c) Verificarea existen[ei documentelor de calificare conform Cap.II, pct.2.2. \i completarea formularului prev]zut în Anexa nr.7;
d) Verificarea eligibilit][ii solicitan[ilor, proiectelor \i a cheltuielilor conform Cap.II pct.2.1., pct. 2.3 \i pct.2.4;
e) Evaluarea proiectelor conform criteriilor de evaluare, prev]zute în Anexa nr. 8.
Fiecare membru al comisiei de evaluare \i selec[ie va nota pe formularul tip al grilei de evaluare (Anexa nr. 8), atât punctele acordate la
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fiecare capitol al grilei, cât \i punctajul total.
Fiecare membru al comisiei de evaluare \i selec[ie va semna la finalul evalu]rii grila completat] pentru fiecare proiect în parte.
Punctajul final al unui proiect va fi calculat prin efectuarea mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare
\i selec[ionare \i va fi consemnat în procesul verbal al \edin[ei de evaluare \i selec[ionare.
Proiectele vor fi selec[ionate în vederea finan[]rii, în ordinea descresc]toare a punctajelor, în limita fondurilor alocate pentru finan[area nerambursabil].
Raportul de atribuire a contractelor de finan[are nerambursabil] va fi înaintat spre avizare Comisiei pentru activit][i \tiin[ifice, înv][]mânt,
s]n]tate, cultur], protec[ie social], sport \i agrement a Consiliului Jude[ean, anterior încheierii contractului de finan[are nerambursabil];
În situa[ia aviz]rii negative a Raportului de c]tre comisia mai sus amintit], proiectele vor fi reevaluate de c]tre o nou] Comisie numit] prin
Dispozi[ie a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean.
4.3. Rezultatele evalu]rii
Rezultatele evalu]rii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Jude[ean S}LAJ, www.cjsj.ro \i afi\ate la sediul institu[iei din Zal]u, Pia[a 1
Decembrie 1918, nr. 12, Jud. S}LAJ.
Decizia de a respinge o cerere de finan[are nerambursabil] sau de neacordare a finan[]rii nerambursabile poate avea la baz] unul din
urm]toarele motive:
a) Documenta[ia a fost depus] dup] termenul limit] precizat în Anun[ul de Participare;
b) Documenta[ia de clarificare este incomplet] sau nu este conform condi[iilor impuse;
c) Solicitantul sau unul din parteneri este neeligibil;
d) Proiectul este neeligibil (ex. obiectivul propus prin proiect nu este acoperit de programul anual de finan[are, proiectul dep]\e\te durata
maxim] permis], respectiv 10%, cofinan[area nu este asigurat] etc);
e) Proiectul nu întrune\te minimum 60 de puncte în grila de evaluare.
4.4.
Comisia de evaluare \i selec[ionare
Selec[ia \i evaluarea solicit]rilor se va face de c]tre Comisia de selec[ie \i evaluare denumit] în continuare @@Comisie@@.
Comisia de evaluare \i selec[ionare a proiectelor va îndeplini atribu[iile prev]zute la Cap.IV, pct.4.2 \i pct. 4.4., din prezentul Ghid de finan[are.
Comisia va fi format] din cinci func[ionari din aparatului propriu al Consiliului Jude[ean S}LAJ \i va fi stabilit] prin Dispozi[ia pre\edintelui
Consiliului jude[ean.
Secretariatul Comisiei va fi asigurat de o persoan] care va fi desemnat] din cadrul Direc[iei Managementul Proiectelor \i Dezvoltare
Regional]. Secretarul nu are drept de vot.
|edin[ele comisiei sunt conduse de un pre\edinte, ales dintre membrii comisiei prin vot secret.
Pre\edintele Comisiei va asigura convocarea \i prezen[a membrilor comisiei, prin intermediul secretarului comisiei.
Fiecare membru al Comisiei va semna o declara[ie de impar[ialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr.5 a Ghidului.
Comisia se consider] întrunit] dac] sunt prezen[i majoritatea membrilor.
Comisia hot]r]\te prin votul majorit][ii membrilor prezen[i.
Comisia are urm]toarele atribu[ii:
*
analizeaz] con[inutul documenta[iilor depuse precum \i respectarea condi[iilor legale pentru acordarea finan[]rii nerambursabile;
*
selecteaz] \i evalueaz] proiectele depuse pe baza criteriilor stabilite precum \i a grilei de evaluare;
*
poate solicita clarific]ri în termen de maximum 10 zile lucr]toare de la data începerii activit][ii de selec[ie \i evaluare;
*
în cazul proiectelor respinse, Comisia stabile\te motivele care au stat la baza lu]rii acestei decizii.
Secretariatul Comisiei are urm]toarele atribu[ii:
*
asigur] comunicarea anun[ului de participare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, pe pagina web a Consiliului Jude[ean
S}LAJ \i în presa scris] cu cel pu[in 30 de zile calendaristice înainte de data limit] pentru depunerea ofertelor;
*
preia de la Registratura Consiliului Jude[ean S}LAJ toate solicit]rile pentru acordarea de finan[are nerambursabil] pentru anul 2017 \i
le p]streaz] pân] la data la care comisia î\i începe activitatea;
*
organizeaz] \edin[ele Comisiei, la solicitarea pre\edintelui;
*
întocme\te \i r]spunde de eviden[a documentelor emise \i primite de Comisie;
*
întocme\te raportul de atribuire \i îl transmite Comisiei pentru activit][i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur], protec[ie social], sport \i
agrement a Consiliului Jude[ean;
*
întocme\te proiectul de hot]râre privind alocarea fondurilor pentru proiectele declarate câ\tig]toare;
*
întocme\te orice alt document solicitat de pre\edintele Comisiei în leg]tur] cu activitatea acesteia;
*
întocme\te \i transmite comunic]rile privind rezultatele selec[iei, în termen de 15 zile de la finalizarea lucr]rilor de evaluare;
*
asigur] comunicarea anun[ului de atribuire a contractelor de finan[are nerambursabil] în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a \i
pe pagina web a Consiliului Jude[ean S}LAJ în cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractelor;
*
pred] documentele primite sau emise de Comisie la arhiva Consiliului Jude[ean S}LAJ.
4.5. Contesta[ii
Solicitan[ii nemul[umi[i pot depune contesta[ie în termen de maximum 5 zile de la data public]rii rezultatului selec[iei de oferte, conform
Capitolului VI din prezentul Ghid.
Contesta[iile vor fi solu[ionate de Autoritatea Finan[atoare în termen de 3 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului de depunere a contesta[iilor.
Solu[ionarea contesta[iilor se va realiza de c]tre o comisie constituit] prin Dispozi[ia Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S}LAJ.
(4). Contesta[ia se formuleaz] în scris \i va con[ine urm]toarele:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) num]rul de înregistrare al cererii de finan[are \i titlul proiectului;
c) motivele contesta[iei \i probele pe care î\i întemeiaz] contesta[ia;
d) semn]tura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum \i \tampila.
4.6 Încheierea contractelor de finan[are nerambursabil]
Contractele de finan[are nerambursabil] se încheie între CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ \i solicitantul selectat în termen de maxim 30 de zile
de la data comunic]rii în presa local] \i pe site-ul institu[iei finan[atoare a rezultatului sesiunii de selec[ie a proiectelor.
CAPITOLUL V - COMUNICAREA
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie s] se transmit] sub form] de document scris.
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii \i al primirii.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excep[ia documentelor care confirm] primirea.
Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urm]toarele forme:
a) scrisoare prin po\t] cu confirmare de primire;
b) fax nr. +40 260 661097;
c) e-mail: office@cjsj.ro.
În cazul în care documentele scrise se transmit în form] electronic], acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semn]tura
electronic], astfel încât s] îndeplineasc] condi[iile de prob] \i de validitate ale unui act juridic.
Autoritatea Finan[atoare are obliga[ia de a nu face nicio discriminare între solicitan[i din punctul de vedere al formei în care ace\tia transmit
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sau primesc documente, decizii sau alte comunic]ri.
CAPITOLUL VI - OBLIGA{IILE BENEFICIARULUI FINAN{}RII NERAMBURSABILE
Obliga[iile Beneficiarului finan[]rii nerambursabile sunt:
a) S] utilizeze finan[area nerambursabil] numai în scopul realiz]rii proiectului.
b) S] implementeze proiectul pe propria r]spundere \i în concordan[] cu descrierea din cererea de finan[are, cu scopul de a atinge obiectivele
men[ionate.
c) S] nu utilizeze finan[area nerambursabil] pentru activit][i generatoare de profit.
d) S] depun] la sediul autorit][ii finan[atoare în termen de cel mult 15 de zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 15 decembrie
a anului în curs, Raportul final de activitate înso[it de documentele justificative (Anexa nr. 9 \i Anexa nr. 12), conform programului de lucru al
Consiliului Jude[ean S}LAJ.
e) S] reflecte corect \i la zi, în eviden[ele sale contabile, toate opera[iunile economico - financiare ale proiectului \i s] le prezinte Autorit][ii
Finan[atoare, ori de câte ori îi sunt solicitate.
f) S] întocmeasc] \i s] prezinte Autorit][ii Finan[atoare ori de câte ori este solicitat, pe timpul derul]rii proiectului, rapoarte de activitate cu
privire la stadiul implement]rii acestuia, cheltuielile efectuate la data solicit]rii \i stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în proiect precum \i orice
alte date/informa[ii pe care Autoritatea Finan[atoare le solicit] cu privire la derularea proiectului.
g) S] p]streze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atest] desf]\urarea proiectului \i s] accepte controlul \i
verific]rile Autorit][ii Finan[atoare în leg]tur] cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finan[area nerambursabil] primit].
h) S] asigure CONTRIBU{IA, în numerar, alc]tuit] din:
- cofinan[area de minim 10% din valoarea total] eligibil] a proiectului,
- valoarea total] neeligibil] a proiectului.
i) S] anun[e imediat, în scris, Autoritatea Finan[atoare de eventualele schimb]ri intervenite în derularea contractului
j) Modific]rile contractului, referitoare la realoc]ri între liniile bugetului de maxim 15% din valoarea acestora, pot fi f]cute numai cu notificarea
prealabil] a Autorit][ii Finan[atoare \i numai dup] primirea acordului scris al acesteia. Modific]rile nu vor afecta suma maxim] a finan[]rii solicitate.
k) Alte obliga[ii stabilite prin prezentul Ghid, actele normative în vigoare.
Prezentul Ghid de finan[are nerambursabil] se completeaz] cu prevederile actelor normative men[ionate la Capitolul I, punctul 1.1 - Temei legal.
CAPITOLUL VII- SANC{IUNI
Contractele de finan[are pot fi reziliate de plin drept, f]r] a fi necesar] interven[ia instan[ei de judecat], în termen de 10 zile calendaristice de
la data primirii notific]rii prin care p]r[ii în culpa i s-a adus la cuno\tin[] c] nu \i-a îndeplinit din culp] obliga[iile contractuale. Notificarea va putea
fi comunicat] în termen de 10 zile calendaristice de la data constat]rii neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor
obliga[ii contractuale.
În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culp], beneficiarul finan[]rii este obligat în termen de 15
zile s] returneze ordonatorului principal de credite sumele primite.
Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finan[]rii, ace\tia datoreaz] dobânzi \i penalit][i de
întârzâiere, conform legisla[iei privind colectarea crean[elor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.
Nerespectarea termenelor \i a prevederilor din contract duce \i la interzicerea particip]rii pentru ob[inerea finan[]rii în urm]torul an.
CAPITOLUL IX - ANEXE
Anexa nr. 1 - Formular tip - Cerere de finan[are nerambursabil]
Anexa nr. 2 - Formular Buget activit][i de tineret \i sport
Anexa nr. 3 - Declara[ie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005
Anexa nr. 4 - Declara[ie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005
Anexa nr. 5 - Declara[ie de impar[ialitate \i confiden[ialitate - pentru membrii comisiei de evaluare \i selec[ionare din cadrul autorit][ii finan[atoare
Anexa nr. 6 - Contract de finan[are nerambursabil]
Anexa nr. 7- Formular de verificare a documenta[iei
Anexa nr. 8 - Grila de evaluare pentru activit][i de tineret \i sport
Anexa nr. 9 - Formular Raport intermediar/final de activitate
Anexa nr.10 - Declara[ie de impar[ialitate pentru Beneficiarul finan[]rii nerambursabil] - se va completa de Beneficiar doar la încheierea
contractului de finan[are nerambursabil].
Anexa nr.11 - Adres] de înaintare a documenta[iei financiare
Anexa nr.12 - Adres] înaintare raport final
Anexa nr.13 - List] de participan[i
Anexa nr.14 - Tabel diurn]

Anexa nr. 1
la Ghidul solicitantului
Formular Cerere de Finan[are nerambursabil]

JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ

Numele/Denumirea Solicitantului:
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NOT}:
V] rug]m s] citi[i \i s] completa[i acest formular cu cea mai mare aten[ie.
Toate câmpurile sunt obligatorii. Necompletarea datelor solicitate va conduce la respingerea cererii de finan[are.
Atentie! Persoana împuternicit] s] redacteze prezenta cerere, cât \i conducerea structurii în numele careia se face solicitarea î\i asum] întreaga
responsabilitate pentru corectitudinea datelor.
I. Solicitantul
1.Solicitant:
Numele :__________________________________________________________________________
(Prescurtarea):______________________________________________________________________
Adresa:___________________________________________________________________________
Cod fiscal:_________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________
Fax :______________________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
2. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul:
Nume, prenume:____________________________________________________________________
Telefon:_____________________
Fax:_________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Declara[ie: @@Subsemnatul _____________________________, în nume propriu/ în calitate de reprezentant al
_________________________________ declar pe proprie raspundere \i în deplina cuno\tin[] a art.326 Cod penal privind infrac[iunea de fals
în declara[ii faptul ca informa[iile cuprinse în prezenta cerere sunt în conformitate cu realitatea.@@
Semnatur]__________________________________________________________________________
3. Obiectul de activitate:
Specifica[i obiectul de activitate al asocia[iei/funda[iei/organiza[iei, în conformitate cu statutul:
__________________________________________________________________________________________
4. Num]rul contului bancar:______________deschis la banca ________________, sucursala/filiala/agen[ia/ ________________.
II. Detalii despre proiect
1. Titlul proiectului: trebuie s] fie clar, concis, s] exprime clar obiectivul proiectului.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Durata proiectului:___________________________________________________________________________________
3. Locul de desf]\urare a proiectului:_______________________________________________________________________
4. Beneficiari: ________________________________________________________________________________________
5. Justificarea proiectului: prezentarea problemei care urmeaz] a fi solu[ionat] prin intermediul Proiectului, schimb]rile care se vor produce
prin implementarea Proiectului, rezultate concrete, a\teptate \i evaluarea rezultatelor (Maxim 5 rânduri)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Obiectivele proiectului:_______________________________________________________________________________
7. Activit][ile proiectului:______________________________________________________________________________
8. Grupul [int]:_______________________________________________________________________________
9. Surse de finan[are:_________________________________________________________________________________
10. Parteneri ai Solicitantului:____________________________________________________________________________
11. Rezultatele a\teptate ale proiectului (beneficiile estimate a fi ob[inute în urma implement]rii Proiectului):_____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Finan[area proiectului (finan[area asigurat] de CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.
Diferen[a de minim 10% din valoarea proiectului trebuie s] fie asigurat] de c]tre solicitant - Contribu[ie proprie \i alte surse de finan[are.
Cheltuieli

Suma total]

Finan[area solicitat] de la

CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ

Contribu[ia
proprie

Alte surse de
finan[are

Cheltuieli de cazare
Aprovizionare hran]
Cheltuieli de transport \i servicii de transport
Servicii de închiriere
Servicii de publicitate
Cheltuieli privind materialele consumabile
Cheltuieli privind echipamentele
Cheltuieli pentru onorarii
Cheltuieli pentru materiale sportive
Total

Data:
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Semn]tur] solicitant de finan[are:

Anexa nr. 2
la Ghidul solicitantului

1. Bugetul proiectului
Cheltuieli

Suma total]

Finan[area solicitat] de la

Contribu[ia

Alte surse de

CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ

proprie

finan[are

Cheltuieli de cazare
Aprovizionare hran]
Cheltuieli de transport \i servicii de transport
Cheltuieli

privind

serviciile

-Servicii

de

Cheltuieli

privind

serviciile

-Servicii

de

închiriere

publicitate
Cheltuieli privind materialele consumabile
Cheltuieli pentru onorarii
Cheltuieli pentru materiale sportive
Total

DECLARA{IE PE PROPRIE R}SPUNDERE

Anexa nr. 3
la Ghidul solicitantului

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………...................................................,identificat/identificat] cu actul de identitate……..seria
…………………,
nr…………..,
CNP:…………………………………....,
cu
domiciliul
în
localitatea
…………...........,
str...…………………………………..………………….. nr……., bl………, sc…………, ap………, jude[ul……………………….., în calitate de
reprezentant legal al persoanei juridice ………………..……………………..……………………………….…., declar pe propria r]spundere, conform
prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr.350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i non-profit
de interes general, cunoscând c] falsul în declara[ii este pedepsit de legea penal], c] respect prevederile art.12 alin.(1) \i (2) din Legea nr.350/2005.
În[eleg c] orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informa[iilor în scopul de a ob[ine avantaje patrimoniale sau de orice alt] natur]
este pedepsit] conform legii.
Numele \i prenumele în clar…………………………………………
(al reprezentantului legal al personei juridice)
Semn]tura autorizat] \i \tampila solicitantului....................................
Data ..................................

Anexa nr. 4
la Ghidul solicitantului
DECLARA{IE
Subsemnatul/Subsemnata……………………………….............................., domiciliat(]) în localitatea ………………………………………….....,
str…………………………….……, nr………….,bl………, sc…………, ap………, jude[ul………………, posesor al actului de identitate……….
seria ………., nr………….., CNP:………………………….., în calitate de reprezentant al persoanei juridice ...................………………………….,
declar pe propria r]spundere c] persoana juridic] pe care o reprezint nu se afl]/c] nu m] aflu în nici una dintre urm]toarele situa[ii:
a) nu \i-a îndeplinit/nu mi-am îndeplinit obliga[iile de plat] exigibile a impozitelor \i taxelor c]tre stat, precum \i a contribu[iei pentru
asigur]rile sociale de stat;
b) furnizeaz]/furnizez informa[ii false în documentele prezentate;
c) a comis/am comis o grav] gre\eal] în materie profesional] sau nu \i-a îndeplinit/nu mi-am îndeplinit obliga[iile asumate printr-un alt
contract de finan[are nerambursabil], în m]sura în care autoritatea finan[atoare poate aduce ca dovad] mijloace probante în acest sens;
d) face/fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl]/m] aflu déjà în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de art.326 din Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie,
care este complet] \i corect].
Numele \i prenumele în clar …………………………………………
(al reprezentantului legal al persoanei juridice)
Semn]tura autorizat] \i \tampila solicitantului...................................
Data ..................................
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DECLARA{IE DE IMPAR{IALITATE
a membrilor comisiei de selec[ie \i evaluare

Anexa nr. 5
la Ghidul solicitantului

Subsemnatul/a, ...................................................................................., de[in, ca membru al comisiei de evaluare \i selec[ionare a proiectelor
sociale care solicit] finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ, calitatea de evaluator, în baza
Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. ……………………., / Dispozi[iei Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. ……………………… cu
modificarile \i complet]rile ulterioare.
Declar prin prezenta c] nici eu \i nici so[ul/so[ia, rudele sau afinii mei pân] la gradul l sau al II-lea inclusiv, nu avem nici un interes patrimonial
sau nepatrimonial în leg]tur] cu cererile de acordare a cofinan[]rii pentru proiectele de interes public înaintate Comisiei de evaluare a proiectelor
asocia[iilor/funda[iilor/organiza[iilor sau persoanelor fizice care solicit] cofinan[are de la bugetul propriu al Consiliului Jude[ean S}LAJ.
Confirm c], în situa[ia în care voi descoperi, în cursul ac[iunii de evaluare, c] un astfel de interes exist], voi declara imediat acest lucru \i m]
voi retrage din comisie.
Numele \i prenumele …………………………………………….
Semn]tura .................................................................................
Data ...........................................................................................

CONTRACT DE FINAN{ARE NERAMBURSABIL}

Anexa nr. 6
la Ghidul solicitantului

Încheiat între:
Jude[ul S}LAJ, cu sediul Pia[a 1 Decembrie 1918, nr.12, Zal]u, Tel:0260/614120, Fax: 0260/ 661097, cod fiscal nr. 4494764, cont - deschis
la Trezoreria Zal]u- , în calitate de Autoritate Finan[atoare, reprezentat prin MARC TIBERIU - Pre\edinte, în calitate de Pre\edinte al Consiliului
Jude[ean S}LAJ \i Director Leontina - Lucica MARU\CA - director executiv pe de o parte ,
\i
________________________________,cu sediul în__________________, Str. ____________, Nr.___, bl.___, ap.___, Jude[ S}LAJ, CP
________tel:______________, fax: ______, înregistrat] în ___________________ sub nr. ______________, cod fiscal nr. ___________,cont
lei nr. __________________ deschis la Banca ____________________, reprezentat] prin domnul/doamna -____________________, în
calitate de BENEFICIAR,
care au convenit încheierea prezentului contract de finan[are nerambursabil].
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. (1) Obiectul acestui contract îl reprezint] acordarea unei finan[]ri nerambursabile în accep[iunea Legii nr.350/2005 pentru derularea
proiectului ________________________, în cadrul Programului anual propriu pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile alocate de la
bugetul Jude[ului S}LAJ pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean, pentru activit][i de tineret, sportive \i recreative, în vederea implement]rii
proiectului în condi[iile \i termenii stabili[i în prezentul contract, inclusiv în anexele acestuia.
(2) Beneficiarul accept] finan[area nerambursabil] \i se oblig] s] deruleze proiectul pe propria sa r]spundere.
II. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Durata contractului de finan[are este de la data semn]rii \i pân] la data de .....................................
Art. 3. Durata de implementare a proiectului este de ___ luni, dar nu mai târziu de ..................., conform cererii de finan[are.
Art. 4. Contractul va intra în vigoare dup] semnarea lui de c]tre ambele p]r[i.
Art. 5. Implementarea proiectului va începe de la data înscris] în cererea de finan[are, conform
calendarului de activit][i stabilit prin aceasta.
III. FINAN{ARE |I PL}{I
Art. 6. Valoarea total] a proiectului este de ______ lei.
Art. 7. Valoarea finan[]rii acordate de Autoritatea Finan[atoare este de maxim 5.000 lei, echivalentul a cel mult 90% din valoarea total]
eligibila a proiectului, cu condi[ia justific]rii cheltuielilor prin documentele specificate în Ghidul Solicitantului.
Art. 8. Valoarea contribu[iei Beneficiarului este de minim ____________ lei, alc]tuit] din cofina[area de ________ lei, reprezentând 10 %
din valoarea total] eligibil] a proiectului \i din valoarea total] neeligibil] a proiectului de ______ lei, conform Cererii de finan[are a Beneficiarului
depus] \i aprobat] de c]tre Comisia de evaluare si selectionare.
Art. 9. Pentru plata sumelor alocate prin contract beneficiarul va depune la finan[ator urm]toarele documente justificative care stau la baza
cheltuielilor angajate: contracte, facturi înso[ite de chitan[], bon fiscal, ordin de plat], etc., în copie certificat] @@ conform cu originalul@@
Art. 10. Acordarea finan[]rii de c]tre Autoritatea Finan[atoare se va face doar în cazul respect]rii condi[iilor stabilite în prezentul contract, în
Ghidul solicitantului \i în Cererea de finan[are a Beneficiarului aprobat] de Comisia de evaluare \i selec[ionare.
Art. 11. Ghidul Solicitantului \i Cererea de finan[are a Beneficiarului, împreun] cu anexele acesteia, fac parte integrant] din prezentul contract.
Art. 12. Finan[area nerambursabil] nu poate face obiectul angajamentului sau preten[iilor unei ter[e p]r[i integral sau par[ial.
Art. 13. Finan[area nerambursabil] va fi utilizat] numai în scopul realiz]rii proiectului.
Art. 14. Plata se va face în limita prevederilor bugetare trimestriale \i anuale.
IV. PREZENTAREA RAPOARTELOR
Art. 15. Beneficiarul are obliga[ia de a prezenta Autorit][ii Finan[atoare Raportul final de activitate.
Art. 16. Raportul final de activitate se va depune, în original, la Autoritatea Finan[atoare în termen de maxim 15 de zile de la încheierea
implement]rii proiectului, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2017, pe suport de hârtie \i electronic, conform programului de lucru al Consiliului
Jude[ean S}LAJ.
Art. 17. Beneficiarul va depune împreun] cu Raportul final de activitate câte un exemplar din toate documentele \i materialele produse în
perioada de derulare a proiectului (documente audio \i video, materiale promo[ionale, publica[ii, suporturi de curs, etc.), copii ale referin[elor la
proiect care au ap]rut în mass - media, dovezi ale înregistr]rii în contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin proiect.
Raportul final de activitate va fi depus \i în format electronic (pe CD).
V.
PROPRIETATE
Art. 18. La terminarea proiectului, bunurile dobândite vor deveni proprietatea Beneficiarului.
Art. 19. Beneficiarul se oblig] s] nu înstr]ineze bunurile mobile sau imobile achizi[ionate/reabilitate prin prezentul proiect, cel pu[in 5 ani
dup] încetarea finan[]rii nerambursabile.
VI. DREPTURILE |I OBLIGA{IILE BENEFICIARULUI
Art. 20. Beneficiarul are obliga[ia de a utiliza finan[area nerambursabil] numai în scopul realiz]rii proiectului.
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Art. 21. Beneficiarul are obliga[ia de a implementa proiectul pe propria r]spundere \i în concordan[] cu descrierea din cererea de finan[are,
cu scopul de a atinge obiectivele men[ionate.
Art. 22. Beneficiarul are obliga[ia de a nu utiliza finan[area nerambursabil] pentru activit][i generatoare de profit.
Art. 23. Beneficiarul are obliga[ia de a depune la sediul Autorit][ii Finan[atoare, în termen de cel mult 15 de zile de la finalizarea proiectului,
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2017, Raportul final de activitate, conform Ghidului solicitantului.
Art. 24. Beneficiarul are obliga[ia de a reflecta corect \i la zi, în eviden[ele sale contabile, toate opera[iunile economico - financiare ale
proiectului \i s] le prezinte Autorit][ii Finan[atoare ori de câte ori îi sunt solicitate.
Art. 25. Beneficiarul are obliga[ia de a întocmi \i de a prezenta Autorit][ii Finan[atoare ori de câte ori îi sunt solicitate pe timpul derul]rii
proiectului rapoarte de activitate cu privire la stadiul implement]rii acestuia, cheltuielile efectuate la data solicit]rii \i stadiul îndeplinirii obiectivelor
propuse in proiect precum \i orice alte date pe care autoritatea finan[atoare le solicita cu privire la derularea proiectului.
Art. 26. Beneficiarul are obliga[ia de a p]stra, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atest] desf]\urarea proiectului
\i s] accepte controlul \i verific]rile Autorit][ii Finan[atoare în leg]tur] cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finan[area nerambursabil].
Art. 27. Beneficiarul are obliga[ia de a realiza raportul financiar pentru sumele pl]tite de c]tre Autoritatea Finan[atoare \i suma reprezentând
contribu[ia beneficiarului prev]zut] în cererea de finan[are.
Art. 28. Beneficiarul are obliga[ia de a asigura cofinan[area de minim 10 % din valoarea total] eligibila a Proiectului, precum \i cheltuielile
neeligibile ale proiectului.
Art. 29. Atunci când, pentru îndeplinirea obliga[iilor contractuale, Beneficiarul achizi[ioneaz], din fonduri publice nerambursabile, produse,
lucr]ri sau servicii, procedura de achizi[ie este cea prev]zut] de Legea nr. 98/2016 \i Hot]rârea Guvernului nr. 395/2016.
Art. 30. Beneficiarul va furniza finan[atorului toate informa[iile pe care acesta le solicit] în leg]tur] cu desf]\urarea proiectului care face
obiectul prezentului contract.
Art. 31. Beneficiarul va furniza finan[atorului cu cel pu[in 5 zile înainte de desf]\urarea activit][ii/activit][ilor cuprinse în proiect informa[ii cu
privire la acestea (anun[ privind data, ora \i locul desf]\ur]rii, modific]ri ap]rute, etc).
Art. 32. Beneficiarul va lua toate m]surile necesare pentru a permite vizite de monitorizare, control \i audit ale Autorit][ii Finan[atoare \i ale
Cur[ii de Conturi, punând la dispozi[ie toate documentele solicitate.
Art. 33. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi p]strate de beneficiar timp de cinci ani de la data încheierii
prezentului contract.
Art. 34. Beneficiarul se oblig] s] men[ioneze finan[area nerambursabil] primit] din partea finan[atorului pentru realizarea proiectului pe orice
bun, document sau material produs, precum \i în orice comunicate, declara[ii sau interviuri furnizate presei scrise, video, audio \i electronice.
Men[iunea va fi înso[it] de stema Judetului S}LAJ - Consiliului Jude[ean S}LAJ.
Art. 35. Nici un material produs în cadrul proiectului nu trebuie s] aduc] prejudicii onoarei \i reputa[iei persoanelor sau institu[iilor publice.
Art. 36. Beneficiarul are \i celelalte drepturi \i obliga[ii ce rezult] din Ghidul solicitantului.
VII. DREPTURILE |I OBLIGA{IILE AUTORIT}{II FINAN{ATOARE
Art. 37. Autoritatea finantatoare are obligatia de a asigura finantarea nerambursabila într-un termen de 30 de zile lucr]toare de la depunerea
cererii de c]tre beneficiar, cu condi[ia ca documenta[ia înaintat] pentru plata s] fie complet].
Art. 38. Autoritatea finan[atoare are obliga[ia de valida Raportul final de activitate al beneficiarului în termen de cel mult 30 zile de la data
depunerii acestuia, în condi[iile respect]rii prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului \i ale Legii nr. 350/2005.
Art. 39. Autoritatea finan[atoare are dreptul de a solicita ori de câte ori consider] necesar rapoarte privind derularea contractului de finan[are nerambursabil].
Art. 40. Autoritatea finan[atoare are \i celelalte drepturi \i obliga[ii ce rezult] din Ghidul solicitantului.
VIII. RESPONSABILITATEA
Art. 41. Beneficiarul este r]spunz]tor pentru implementarea proiectului în conformitate cu cererea de finan[are, prezentul contract \i anexele
sale, precum \i legisla[ia român] în vigoare.
Art. 42. Autoritatea Finan[atoare \i angaja[ii acesteia declin] întreaga responsabilitate în caz de accident, boal], r]nire, deces, pierdere sau pagub]
suferit] de persoane sau bunuri, care rezult], direct sau indirect, din activit][ile desf]\urate ca parte a proiectului ce face obiectul acestui contract.
IX. SANC{IUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
Art. 43. În situa[ia în care beneficiarul, din vina sa exclusiv], nu respect] prevederile contractului \i anexelor sale, Autoritatea Finan[atoare va
percepe penalit][i de 0,1%/zi din valoarea finan[]rii nerambursabile, pân] la îndeplinirea efectiv] a obliga[iilor.
X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 44. Prezentul contract înceteaz] de drept dup] îndeplinirea obliga[iilor contractuale de catre ambele parti, dar nu mai târziu de
....................................., sau prin acordul scris p]r[ilor.
XI. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Art. 45. Suspendarea prezentului contract intervine la cererea Autorit][ii Finan[atoare, în cazul în care aceasta are nel]muriri cu privire la
documentele prezentate de c]tre Beneficiar sau alte situa[ii care necesit] verific]ri suplimentare, pân] la clarificarea situa[iei care a impus
suspendarea contractului.
XII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 46. Contractul de finan[are este reziliat de plin drept, f]r] a fi necesar] punerea în întârziere, dac], în termen de 10 zile calendaristice de
la transmiterea unei notific]ri de c]tre Autoritatea Finan[atoare, Beneficiarul nu remediaz] aspectele sesizate.
Art. 47. Notificarea se comunic] în termen de 10 zile calendaristice de la data constat]rii neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a
uneia sau mai multor obliga[ii contractuale.
Art. 48. Autoritatea Finan[atoare poate rezilia contractul dac] Beneficiarul nu demareaz] realizarea contractului în termenul stabilit în contract.
Art. 49. Nerespectarea termenelor \i prevederilor din contract duce la pierderea finan[]rii nerambursabile, restituirea de c]tre Beneficiar a
tran\elor primite, precum \i interzicerea particip]rii pentru ob[inerea pe viitor de finan[]ri nerambursabile de la autoritatea finan[atoare Judetul
S}LAJ - CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ.
Art. 50. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul finan[]rii nerambursabile este obligat ca
în termen de 15 zile s] returneze Autorit][ii Finan[atoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finan[]rii
altor programe \i proiecte de interes public.
XIII.LITIGII
Art. 51. Solu[ionarea oric]rui litigiu în leg]tur] cu derularea prezentului contract se va face pe cale amiabil].
Art. 52. În situa[ia în care divergen[ele nu s-au solu[ionat în acest mod, partea nemul[umit] poate promova ac[iune în justi[ie potrivit legii.
Art. 53. Prezentul contract se supune legii române.
XIV.MODIFIC}RI |I AMENDAMENTE
Art. 54. Beneficiarul are obliga[ia de a anun[a imediat, în scris, Autoritatea Finan[atoare de eventualele schimb]ri intervenite în derularea contractului
(anulare, modificarea datei de începere sau duratei, modific]ri în derularea activit][ilor, num]r de participan[i, modific]ri ale bugetului, etc).
Art. 55. (1) Modific]rile contractului, referitoare la realoc]ri între liniile bugetului de maxim 15% din valoarea acestora, pot fi f]cute numai
cu notificarea prealabil] a Autorit][ii Finan[atoare \i numai dup] primirea acordului scris a acesteia. Modific]rile nu vor afecta suma maxim] a
finan[]rii solicitate \i vor respecta ponderea tipurilor de cheltuieli prev]zute în Ghid.
(2) Modificarile minore ale derul]rii activit][ii proiectului, care nu afecteaz] obiectivele proiectului, pot fi f]cute cu notificarea prealabil] a
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Finan[atorului \i numai dup] primirea acordului scris al acestuia în termen de maxim 10 zile lucr]toare de la solicitare.
XV. NOTIFIC}RI, INFORM}RI
Art. 56. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie s] se transmit] sub form] de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii \i al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excep[ia documentelor care confirm] primirea.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urm]toarele forme:
a) scrisoare prin po\t];
b) telegram];
c) telex;
d) telefax;
e) electronic.
(5) În cazul în care documentele scrise se transmit în form] electronic], acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semn]tura
electronic], astfel încât s] îndeplineasc] condi[iile de prob] \i de validitate ale unui act juridic.
XVI. FOR{A MAJOR}
Art. 57. În caz de for[] major], partea contractant] care invoc] for[a major], va informa despre aceasta celeilalte p]r[i, în interval de 5 zile de
la apari[ia acesteia.
Art. 58. Cazurile de for[] major] prelungesc automat termenele contractuale cu durata for[ei majore.
Art. 59. În caz de for[] major] nu se pl]tesc penalit][i.
Art. 60. La încetarea situa[iei de for[] major], în acela\i termen de 5 zile, partea care a invocat for[a major] este obligat] s] în\tiin[eze asupra
încet]rii acesteia, în caz contrar cealalt] parte este în drept s] rezilieze contractul.
Întocmit în 5 (cinci) exemplare, dintre care 4 (patru) exemplare pentru autoritatea finan[atoare \i un exemplar pentru structura beneficiar].
Prezentul contract con[ine un num]r de ____ pagini.
Noi, subsemna[ii, declar]m c] am citit \i acceptat termenii \i condi[iile acestui contract de finan[are, (inclusiv anexele).
AUTORITATE FINAN{ATOARE,
JUDE{UL S}LAJ

BENEFICIAR,

PRE|EDINTELE
CONSILIULUI JUDE{EAN
Marc Tiberiu
DIRECTOR EXECUTIV,
Maru\ca Leontina- Lucica
DIRECTOR EXECUTIV,
Ghilea Ioana - Lavinia
VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin

Anexa nr.7
la Ghidul solicitantului

FORMULAR TIP
PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTA{IEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE FINAN{ARE NERAMBURSABIL} DIN FONDURI PUBLICE

(pentru persoane juridice)
Denumire/nume solicitant: ……………………………………………………………….
Num]r înregistrare dosar: ………………………................................................……….
Titlul proiectului: …………………………………………................……………………
Termenul de depunere: …………………………………..................................................
Data \edin[ei de evaluare: …………………….............................................…………….
NR.

DENUMIRE DOCUMENT

CRT.
1.

Cerere de finan[are (Anexa nr. 1)

2.

Bugetul proiectului (Anexele nr. 2)

3.

4.
5.

DA

NU

CV-ul reprezentantului solicitantului, precum \i o scurt] descriere a funda[iei/asocia[iei/ persoanei juridice f]r] scop patrimonial

(asocia[ii ori funda[ii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform legii)
Declara[ie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)

Declara[ie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4) \i copie conform cu originalul, dup] buletin/carte de identitate a
reprezentantului legal

6.

Copie conform cu originalul, dup] documentele statutare, pentru solicitant \i parteneri dup] caz

7.

Copie conform cu originalul, dup] Certificatul de înregistrare Fiscal], a solicitantului \i partenerilor dup] caz

8.

Extras la zi din Registrul Asocia[iilor \i Funda[iilor pentru solicitant \i parteneri dup] caz/autorizare de func[ionare în cazul unit][ilor de
cult;

9.

Acord de asociere/parteneriat al solicitantului.

10.

Certificatele de Atestare Fiscal] eliberate de Administra[ia Financiar] Local] \i Direc[ia General] Regionala Finan[elor Publice
S}LAJ, care s] stipuleze c] solicitantul nu are datorii, pentru luna precedent] datei de depunere a proiectului (în original)

11.

Dovada CONTRIBUTIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, justificat] prin extras de cont semnat \i \tampilat de banca emitent],

alc]tuit] din:

- cofinan[area de minim 10 % din valoarea total] eligibil] a proiectului
- valoarea total] neeligibil] a proiectului
12.

Dovada sediului.

Comisia confirm] verificarea documenta[iei
1. Numele \i prenumele…………………………Calitatea...........……Semn]tura.....................................
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GRILA DE EVALUARE ACTIVIT}{I DE TINERET |I SPORT

Anexa nr.8
la Ghidul solicitantului

DENUMIRE SOLICITANT___________________________________________________
TITLUL PROIECTULUI ____________________________________________________
Criteriile de evaluare pentru activit][i de tineret \i sport sunt:
Punctaj

Sec[iune

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

1. Relevan[a

40
Activit][ile proiectului sunt clare?
Activit][ile proiectului au o în\iruire logic]?
Beneficiarii sunt identifica[i în mod clar?
Problemele beneficiarilor sunt identificate prin descriere?
Obiectivul proiectului este identificat, descris succint?
Obiectivele proiectului contribuie la rezolvarea problemelor?
Obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea personal] a copiilor/tinerilor?
Derularea proiectului produce beneficii/efecte majore la nivelul publicului-[int]/ al beneficiarilor?

2. Fezabilitatea

10

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Ac[iunile proiectului sunt identificate?
Ac[iunile proiectului sunt legate la realizarea obiectivului general?
3. Cost, eficien[a \i eficacitatea costurilor

20

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Bugetul este corect \i complet
Bugetul este realist, pre[urile sunt justificate prin oferte
Costurile sunt identificate pe categorii de cheltuieli
În ce m]sur] sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului?
Justificarea cheltuielilor în raport cu rezultatele a\teptate
4. Rezultatele proiectului

30

(min 1 pct. –
max 5 pct.)

Men[ionarea rezultatelor concrete ce se vor realiza?
Câte activit][i se vor realiza?
Formularea rezultatelor în termeni cuantificabili?
Num]rul persoanelor, copii \i tineri proveni[i din zone defavorizate, sub 100 de persoane, care ar putea beneficia în mod direct sau
indirect de pe urma rezultatelor propuse?

Num]rul persoanelor, copii \i tineri proveni[i din zone defavorizate, mai mult de 100 de persoane, care ar putea beneficia în mod direct
sau indirect de pe urma rezultatelor propuse?

M]suri de informare \i publicitate în pres] scris]?
100

Punctaj maxim

La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferen[e mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei de evaluare \i selec[ionare constituit] în
acest scop.
Pentru a fi selectat în vederea finan[]rii, proiectul trebuie s] întruneasc] un punctaj total de minim de 60 de puncte din total 100. Proiectele vor
fi selectionate în vederea finan[]rii în ordinea clasamentului rezultat ca urmare a evalu]rii, în limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizeaz]
în ordinea descresc]toare a punctajelor.
NUME, PRENUME EVALUATOR
CALITATEA
SEMN}TURA
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Anexa nr.9
la Ghidul solicitantului

BENEFICIAR: ____________
FORMULAR
Raport intermediar/final de activitate

Contract nr. ....................................................................................................................................
Data încheierii contractului ...........................................................................................................
Persoana juridic]............. ..............................................................................................................
adresa ........................................................................................................................................
telefon/fax ................................................................................................................................
Denumire proiect ..........................................................................................................................
Data înaint]rii raportului ...............................................................................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activit][ilor desf]\urate pân] la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va dep]\i o pagin] \i va cuprinde datele necesare unei evalu]ri de ansamblu a activit][ii de tineret \i a verific]rii realit][ii
presta[iilor: beneficiari, ecouri de pres], colaborarea cu al[i parteneri etc.).
2. Realizarea activit][ilor propuse:
(Au putut fi desf]\urate aceste activit][i în timpul planificat? DA/NU
Dac] NU, propune[i m]surile ce urmeaz] a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activit][ilor prev]zute în contract).
3. Rezultate ob[inute \i rezultate a\teptate:
(Rezultatele ob[inute \i rezultatele a\teptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desf]\urat], în concepte m]surabile, indicatori de
eficien[]. Anexa[i documente relevante, dup] caz.)
4. Alte comentarii (dup] caz):
_______________________________________________________________
Pre\edintele asocia[iei/funda[iei/organiza[iei .....................................................
(numele, prenumele, semn]tura \i \tampila) ..........................................................

DECLARA{IA DE IMPAR{IALITATE

Anexa nr.10
la Ghidul solicitantului

Reprezint] conflict de interese orice situa[ie care îl împiedic] pe Beneficiar în orice moment s] ac[ioneze în conformitate cu obiectivele
autorit][ii finan[atoare, precum \i situa[ia în care executarea obiectiv] \i impar[ial] a func[iilor oric]rei persoane implicate în implementarea
proiectului poate fi compromis] din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alt] persoan].
Subsemnatul _______________________________, ca persoan] cu drept de reprezentare a organiza[iei solicitante___________________
__________________________ în ceea ce prive\te implementarea proiectului, m] oblig s] iau toate m]surile preventive necesare pentru a
evita orice conflict de interese, a\a cum este acesta definit mai sus, \i, de asemenea, m] oblig s] informez Autoritatea Finan[atoare despre orice
situa[ie ce genereaz] sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele \i prenumele:
Func[ia:
Semn]tura \i \tampila:
Data:
se va completa de Beneficiar doar la încheierea Contractului de finan[are nerambursabil]
Anexa nr.11
la Ghidul solicitantului

Antet aplicant
C]tre:
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ
Direc[ia ...........................

Al]turat v] înaint]m documentele financiare justificative pentru perioada ………………… privind cheltuielile efectuate în cadrul proiectul cu
titlul …..…………………………………………., ………………………………………….. Contract de finan[are nr. ................ / ……………………..
Data
…………………………………………………….
Reprezentant legal
……………………………………………
Numele, prenumele, semn]tura \i \tampila
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Anexa nr.12
la Ghidul solicitantului

Antet aplicant
C]tre:
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ
Direc[ia Managementul Proiectelor \i Dezvoltare Regional]
Direc[ia Economic]

Al]turat v] înaint]m raportul narativ \i financiar în valoare de ...........................lei privind proiectul cu titlul ………….….………………………..,
Contract de finan[are nr. ................ / ………………., pentru perioada …………......………....
Data
…………………………………………………….
Reprezentant legal
……………………………………………
Numele, prenumele, semn]tura \i \tampila

Anexa nr.13
la Ghidul solicitantului
LIST} DE PARTICIPAN{I
NR.CRT.

NUMELE |I PRENUMELE

VÂRST}

UNITATEA

DOMICILIUL

Anexa nr.14
la Ghidul solicitantului

TABEL NOMINAL PRIVIND DIURNA DE DEPLASARE PENTRU LUNA..............................................., ANUL 2017
NR.CRT

NUMELE |I PRENUMELE

NR. ZILE

DIURNA/ZI

NR. DELEGA{IE

SEMN}TURA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 48
din 17 martie 2017
privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2.610 din 10.03.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 2.611 din 10.03.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- avizul nr. 576 din 10.03.2017 al Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S}LAJ;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
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- prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. 1. Se aprob] atribuirea licen[elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, operatorului de transport S.C. PANORAMA S.R.L. pentru traseele:
- Cehu Silvaniei - Moti\ \i retur;
- Cehu Silvaniei - Horoatu Cehului \i retur;
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administa[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- S.C. PANORAMA S.R.L.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 49
din 17 martie 2017
privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 2.740 din 14.03.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul de specialitate nr. 2.741 din 14.03.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
avizul nr. 605 din 14.03.2017, al Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S}LAJ;
prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] atribuirea licen[elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale,
operatorului de transport:
I. S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L. pentru traseele:
1. Zal]u - Mir\id - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
2. Cehu Silvaniei - Benesat - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
3. Some\ Odorhei - Trani\ - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
4. Ileanda - B]beni - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
5. Sânmihaiu Alma\ului - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
6. Româna\i - Creaca - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur;
7. Cristol[ - Jibou (S.C. Takata Jibou S.R.L.) \i retur.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administa[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
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Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.18
din data de 21 martie 2017
privind aprobarea bugetului Comunei Crasna pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului cu nr.2371/14.03.2017;
- Raportul compartimentului buget-contabilitate cu nr.2372/14.03.2017 cu privire la modul de fundamentare \i elaborare
a proiectului de buget pe anul 2017;
- avizul comisiilor de specialitate;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art. 138 alin. (4) \i alin. (5) din Constitu[ia României, revizuit];
- prevederile art. 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat] prin
Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 \i art. 30 din Legea-cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- adresa nr.89/22.02.2017 al Agen[iei Jude[ene a Finan[elor Publice S]laj;
- HOT}RÂREA nr. 35 \i 37 din 17.03.2017 al Consiliului jude[ean S]laj;
- prevederile art.36 alin. (2) lit.@@b@@ \i alin.(4) lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] bugetul Comunei Crasna pe anul 2017 la suma de 15.242,32 mii lei la partea de venituri, din care:
A. I. La partea de venituri, se aprob] suma total] de 15.471,14 mii lei, din care pe surse se prezint] astfel :
1. Venituri proprii ..................................................................... 6.365,82mii lei
2. Cote defalcate din impozitul pe venit-cod 04.02.01.……… 1.990,82 mii lei
3. Sume alocate din cote pentru echilibrare………………….. 715,00 mii lei
4. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Ad]ugat] pentru finan[area cheltuielilor descentralizate la nivelul comuneicod 110202 …………………………………………………… 7.415,00 mii lei
5. Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Ad]ugat] pentru finan[area drumurilor comunale 110205 …….… 126,00 mii lei
6 . Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Ad]ugat] pentru echilibrarea bugetelor locale - cod 11.02.06 ……………….
780,00 mii lei
7.Subven[ii din bugetul s]n]t][ii pentru mediator sanitar 42.02.41…………………………. 35,10 mii lei
8.Subven[ii pentru înc]lzirea locuin[ei cu lemne, carbune cod ind 42.02.34…………………………….….. 3,00 mii lei
9.Subven[ii primite de la bugetul Consiliului jude[ean S]laj pentru ajutoare în situa[ii de extrem] dificultate -43.02.08
pentru între[inerea pe timp de iarn] a drumurilor jude[ene, transa II a 2016-2017……………….47.40 mii lei
10.Subven[ii din bugetul AFM-pt proiecte mediu -430220 ………… 470,00 mii lei
Detalierea veniturilor proprii ale bugetului local propuse in proiectul de buget se prezint] astfel:
- impozit pentru transferul patrimoniului personal …………… 50 mii lei
- cote \i sume defalcate din impozitul pe venit ……………. 2.712,82 mii lei
- impozit pe cl]diri de la persoane fizice ............................... 180 mii lei
- impozit pe cl]diri de la persoane juridice .................................390 mii lei
- impozit pe terenuri de la persoane fizice ...................................220 mii lei
- impozit pe terenuri de la persoane juridice ................................ 35 mii lei
- impozitul pe terenul extravilan ............................................... 630 mii lei
- alte impozite \i taxe pe proprietate ...........................................45 mii lei
- taxa mijloc de transport persoane fizice .................................... 300 mii lei
- taxa mijloc de transport persoane juridice ...................................90 mii lei
- taxe pentru eliberarea de licen[e \i autoriza[ii de func[ionare ….50 mii lei
- alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz]rii bunurilor .......................................................... 50 mii lei
- alte impozite \i taxe ........................................................................8 miilei
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- venituri din concesiuni \i închirieri .......................................... 280 mii lei
- venituri din prest]ri de servicii - PSI, Paza ob\teasc]................ 420 mii lei
- alte venituri din prest]ri de servicii…………………..………….. 55 mii lei
- venituri din amenzi \i alte sanc[iuni în vigoare…………………800 mii lei
- diverse venituri ………………………………………………… 50 mii lei
II. La partea de cheltuieli se aprob] suma de 15.471,14 mii lei, din care suma de 13.380,73 mii lei în sec[iunea de
func[ionare \i 1.861,59 mii lei în sec[iunea de dezvoltare, iar suma de 228.82 mii lei se reg]se\te în contul de excedent al
bugetului local la finele anului 2016.
Repartizarea pe activit][i care se finan[eaz] din bugetul local se prezint] astfel;
1.Autorit][i executive - cod 51.02 ............................................ 1.952,20 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……. …… 1.952,20 mii lei
2.Alte servicii publice generale -cod 54.02 .................................. 602,60 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare…………… 553,40 mii lei
-cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare …………… 49,20 mii lei
-servicii publice comunitare -cod 541000 ............ 121,80 mii lei
-alte servicii publice generale (PSI)-cod 545000 …480,80 mii lei din care pentru investitia @@Cladire SVSU Crasna,
aprobata prin HCL Crasna nr. 117/2015………….. 49,20 mii lei
3.Tranzac[ii privind datoria public] (Dobânzi \i comisione) 5502 85,00 mii lei din care:-cheltuieli ale sec[iunii de
func[ionare…………… 85,00 mii lei
4.Ordine public] \i siguran[a na[ional] cod 61.02..................... ... 704,68 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare………. …… 704,68 mii lei
din care:-Poli[ia comunitar]- cod-610304 ….………………... 368,68 mii lei
-Alte cheltuieli în domeniul ordine public] \i siguran[a
na[ional] (paza) cod-615000 .………………… …………….. 336,00 mii lei
5.Înv][]mânt TOTAL - cod 65.02 .............................................. 5.244,00 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……………. 5.244,00 mii lei
din care: -salarii, sporuri, indemniza[ii \i alte drepturi salariale precum \i contribu[iile acestora……....4.586,00 mii lei
- transportul cadrelor didactice la \i de la locul de munc] (din veniturile proprii ale bugetului local) …….43,00 mii lei
-sume pentru decontarea burselor (din veniturile proprii ale bug. local)………………………………..…….15,00 mii lei
-sume pentru cheltuieli materiale \i servicii-total…...497,00 mii lei
(din care 15 mii lei repartizate din surse proprii ale bugetul local, reprezentând cofinan[are materiale \i servicii)
-drepturile copiilor cu cerin[e educa[ionale speciale ………. 88,00 mii lei
-drepturile privind stabilirea particip]rii în înv][]mântul pre\colar a copiilor provenind din familii defavorizate
…………….… 15,00 mii lei
6.S]n]tate total -cod 66.02 ……………………………………… 135,10 mii lei din care:
-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare - pentru plata chelt. de personal pentru mediatorul sanitar................ 35,10 mii lei
-cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare …………….. 100,00 mii lei cofinan[are spital de interes local pentru dot]ri cu
aparatur] medical]
7.Cultur], recreere \i religie - cod 67.02 total ........................ 646,55 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……. 646,55 mii lei
din care: - Biblioteca comunal] ......................................... 41,25 mii lei
- C]mine culturale …………………………… 206,80 mii lei
-Sport ............................................................... 40,00 mii lei
-Parcuri \i zone verzi - total din care ……… 258,50 mii lei
-materiale \i servicii pentru parcuri \i zone verzi........................................................................... 98,50 mii lei
-amenajari parcuri \i zone verzi …………… 160,00 mii lei
-Servicii religioase …………………………….. 100,00 mii lei
8.Asigur]ri \i asisten[] social] - cod 68.02 .............................. 3.342,80 mii lei
din care :-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare…….…. ……. 3.342,80 mii lei
din care:-Asisten[a social] în caz de invaliditate (cheltuieli de personal pentru asisten[ii personali ai persoanlor cu
handicap \i indemniza[iile acestora………………….…….. 2.414,50 mii lei
din care: - repartizate din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comune..................................
2.195,00 mii lei
- repartizate din veniturile proprii ale bugetului local…………………………………….…. 219,50 mii lei
-Asisten[a social] pentru familie \i copii în centre - cod-680600 ……….. …………..……….. 871,30 mii lei
-Ajutoare pentru înc]lzirea locuin[ei cu lemne, c]rbune ...................... 42,00 mii lei
din care:
- pentru beneficiarii de ajutor social………..…. 32,00 mii lei
-pentru celelalte categorii………………………..… 10,00 mii lei
-Alte ajutoare sociale (ajutoare de urgen[])…….......... 15.00 mii lei
9.Locuin[e, servicii \i dezvoltare public] - cod 70.02 ............ …. 1.051,99 mii lei
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din care :
-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……………… 327,00 mii lei
-cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare………...... … 724,99 mii lei
din care :
-Iluminat public \i plata chelt. materiale \i prest.
servicii cod 700600……………………............................... 292,10 mii lei
din care:
- materiale \i servicii…………………….. 160,00 mii lei
-lucr]ri de investi[ii-Modernizare iluminat public în comuna Crasna……………….…….132,10 mii lei
-Alte servicii în domenile locuin[elor cod 705000 …. 759,89 mii lei
din care:- materiale \i servicii ………………………. 55,00 mii lei
-ramburs]ri de credite …………...................... 112,00 mii lei
-ramburs]ri de credite MFP ……………….…. 428,50 mii lei
-avize, documenta[ii, studii fezabilitate, aprob]ri, proiecte …………………………..…164,39 mii lei
10.Protec[ia mediului cod 74.02 total ……………..………… 160,00 mii lei
din care: -cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare…..……...…… 160,00 mii lei
-salubrizare- cod 740501 ……………………………..… 160,00 mii lei
11.Drumuri \i poduri- repara[ii \i reabilit]ri- cod 84.02 …… 330,00 mii lei
din care:-cheltuieli ale sec[iunii de func[ionare……………. 330,00 mii lei din care:- materiale \i servicii pentru
intre[inere \i repara[ii curente drumuri……………………….. 330,00 mii lei
12.Proiecte de dezvoltare multifunc[ionale- cod ind 8702 … ….1.216,22 mii lei
din care-Cheltuieli ale sec[iunii de dezvoltare….… …………… 1.216,22 mii lei
-Canalizare Marin \i extindere Canalizare \i Alimentare cu ap] Crasna- proiect finan[at prin AFM,
finan[are nerambursabila cod 870500……… ……………….. 979,37 mii lei
-Amenajare drumuri agricole - chelt neeligibile ………….. 236.85 mii lei
B. În cadrul activit][ilor finan[ate integral sau par[ial din venituri proprii, se aprob] bugetul de venituri \i cheltuieli la
suma total] de 4.285,38 mii lei, dup] cum urmeaz]:
l. Înv][]mânt total - sursa E ……………………………..... 180.00 mii lei
2.S]n]tate- Spitalul de boli cronice Crasna -sursa F……. 4.105,38 mii lei
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Primarul comunei \i compartimentul buget - contabilitate.
Art.5. Prezenta se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj;
- Direc[ia General] a Finan[elor Publice;
- Trezoreria Zal]u;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget-contabilitate;
- Site- ul: www.primariacrasna.ro;

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.20
din data de 21 martie 2017
privind desemnarea reprezentantului Comunei CRASNA în Adunarea General] a Asocia[iei de
Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Jude[ului S]laj
Consiliul Local Crasna, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2864 din 21.03.2017, a primarului Comunei Crasna;
- raportul de specialitate nr. 2865 din 21.03.2017;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art.10 din Actului Constitutiv al Asocia[iei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Jude[ului S]laj;
- prevederile art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
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HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] desemnarea domnului Vincze Alexandru având func[ia de Administrator public pentru a reprezenta
comuna Crasna în Adunarea General] a Asocia[iei de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Jude[ului S]laj.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] persoana prev]zut] la art. 1.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Comunei Crasna;
- Asocia[ia de Dezvoltare a Infrastructurii Locale a Jude[ului S]laj;
- Persoana nominalizat] la art.1;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA nr.21
din data de 21 martie 2017
privind completarea Hot]rârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor
pentru activit][ile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.2872/21.03.2017;
- Raportul compartimentului de resort cu nr.2873/21.03.2017;
- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- solicitarea S.C. CRASNA SERV S.R.L. nr.215/20.03.2017;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) \i c), alin. (3), alin. (5) \i alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare
a localit][ilor nr. 101/2006, republicat];
- prevederile art.7 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor;
-prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) \i art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare
de utilit][i publice nr. 51/2006, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile art. 19 \i art. 20 din Ordonan[a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public \i privat de interes local, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 3/2003, cu
modific]rile ulterioare;
-prevederile art.64 alin.1-2 din Anexa nr.1 la H.G. nr.955/2004 - pentru aprobarea reglement]rilor cadru de aplicare a OG
nr.71/2002;
-prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor;
În baza art. 36 alin.4 lit. c \i 45 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local] republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. Începând cu data de 01.04.2017 se aprob] completarea Anexei I al Hot]rârii consiliului local Crasna nr.133/
24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activit][ile prestate de S.C. CRASNA SERV S.R.L, astfel:
- Tarif pentru colectarea, transportul \i depozitarea de\eurilor menajere de la persoane fizice:
5 lei/persoan]/ lun] + TVA ( pân] la 5 persoane din familie).
- Tarif pentru colectarea, transportul \i depozitarea de\eurilor menajere de la persoane juridice:
68,68 lei/mc + TVA.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] compartimentul buget - contabilitate \i S.C. CRASNA SERV S.R.L.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
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cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei Crasna:
- Compartimentul buget - contabilitate;
- SC CRASNA SERV SRL;
- site-ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hot]râri;

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA nr.22
din data de 21 martie 2017
privind modificarea Hot]rârii consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor
\i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in
domeniului public \i privat al comunei Crasna
Consiliul Local al Comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.2880/21.03.2017, raportul compartimentului de impozite \i taxe locale cu
nr.2881/21.03.2017 \i avizul comisiei de specialitate;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- Luând în considerare prevederile art. 4 \i art. 9 paragraful 3 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat] prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constitu[ia României;
- prevederile art. 20 \i art. 28 din Legea-cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(1) lit. a) \i alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, art.761 alin.(2) \i (3) din Legea
273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]ri \i complet]ri ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) \i c), alin. (3), alin. (5) \i alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare
a localit][ilor nr. 101/2006, republicat];
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 Titlul IX - Impozite \i Taxe Locale , din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe \i tarife, precum \i pentru modificarea \i completarea
unor acte normative;
- prevederile Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal];
- art.19 \i art.20 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
\i privat de interes local, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr.3/2003, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.18 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor \i protec[ia persoanelor,
republicat] cu modificarile \i complet]rile ulterioare,
- prevederile art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protec[ia civil], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) \i art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare
de utilit][i publice nr. 51/2006, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile art. 6 lit. b) din Ordonan[a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor \i serviciilor de pia[],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale, aprobat prin art. 1 din Hot]rârea
Consiliului Local nr. 12/2016;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.@@b@@, alin.(4) lit.@@c@@ din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]
cu modificarile \i complet]rile ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
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HOT}R}|TE:
Art.1.Începând cu data de 01.04.2017 se aprob] modificarea Anexei nr.1, Alte taxe \i tarife locale pentru anul 2017, nr.
crt.1 \i 2 din Hot]rârea consiliului local nr.132/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017,
a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al comunei Crasna , astfel:
Nr.

crt.

VALORILE STABILITE PENTRU

Denumire tarif :

ANUL 2017

1.

Taxa special] pentru colectarea de\eurilor menajere pentru persoane fizice în localit][ile

6 lei/persoana/lun] (pân] la 5 persoane

CRASNA, MARIN, RATIN, HUSENI.

din familie).

2.

Taxa special] pentru colectarea de\eurilor menajere la persoane juridice

81,73 lei/mc

Art.2. Se abrog] ANEXA - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei \i aparatul de specialitate al primarului.
Art.4.Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget - contabilitate;
- Compartiment impozite \i taxe locale;
- Site - ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Lazar Veturia
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