MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.40
(serie nou])

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

23 iulie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.13 din 26.04.2018 privind 2
modificarea componen[ei, organigramei, regulamentului
de organizare \i func[ionare \i statutul personalului
Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] al
comunei Hereclean
HOT}RÂREA NR.15 din 26.04.2018 privind trecerea 11
în domeniul public al Comunei Hereclean \i delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu ap] c]tre Compania
de Ap] Some\ S.A. Cluj
HOT}RÂREA NR.19 din 23.05.2018 privind aprobarea 13
@@Programului de acordare a sprijinului financiar unit][ilor
de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor
religioase recunoscute@@, pe anul 2018

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.13
din 26.04.2018
privind modificarea componen[ei, organigramei, regulamentului de organizare \i func[ionare \i
statutul personalului Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] al comunei Hereclean
Consiliul Local al Comunei Hereclean;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Hereclean, înregistrat] sub nr. 2582 din 20.04.2018;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2583 din 20.04.2018, precum \i avizul comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local;.
- prevederile art. 12 din O.UG. nr. 21/2004, privind Sistemul Na[ional de Management al Situa[iilor de Urgen[],cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Ordinul M.A.I nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performan[] privind constituirea, încadrarea \i dotarea seviciilor
voluntare \i a serviciilor private pentru situa[ii de urgen[];
- prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatoric], atribu[iile,
func[ionarea \i dotarea comitetelor \i centrelor operative pentru situa[ii de urgen[], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile H.G nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen[] voluntare;
- prevederile art.. 36 alin. 6, pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] componen[a Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[a al comunei Hereclean, conform Anexei nr.
1, parte intregrant] din prezenta hot]râre;
Art.2. Se modific] organigrama Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] al comunei Hereclean, conform Anexei
nr.2 la prezenta hot]râre;
Art.3. Se modific] Regulamentul de organizare \i func[ionare a Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] al comunei
Hereclean, conform Anexei nr.3 la prezenta hot]râre;
Art.4. Se aprob] Statutul personalului Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] al comunei Hereclean, conform
Anexei nr. 4 la prezenta hot]râre;
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei Hereclean \i \eful S.V.S.U.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Hereclean;
- Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al jude[ului S]laj;
- Ceta[enii comunei prin afi\are;
- Dosarul de \edin[];

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ardelean Gheorghe

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.13
din 26 aprilie 2018

COMPONEN{A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA{II DE URGEN{} HERECLEAN
1.Echip] specializat] de interven[ie \i alarmare :
1. P]cal] Ciprian
- \ef echip]
2. Mag Dorinel
- membru
3. Cre[u Vasile
- membru
4. Kulcsar Ferenc
- membru
5. Sabou Ioan Sandu - membru
6.Gecse Balint Levente - membru
7.Pusok Mihaly
- membru
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-

0740793077
0742926723
0755127531
0740010735
0744261786
0749554142
0741750826

8.Pojar Petru
- membru
9. Coste Dan
- membru
2.Speciali\ti de prevenire:
1. Leo Monica
2. Varga Mihaela
3. Sabou Ioan
4. Banto Zoltan
5. Pop Florica
6. Pop Mihaela Olimpia
7. Feier Raul Horea
8. Marinca\ Marius Ioan
9. Sabou Codrin C]t]lin

- 0754270244
- 0747321206
-

0741076376
0766452075
0765236279
0752159982
0746083812
0754277634
0749036999
0747958950
0748153557

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.13
din 26 aprilie 2018

APROB
Pre\edinte de \edin[]
al Consiliului local Hereclean
ARDELEAN GHEORGHE

AVIZAT
( Î) Inspector \ef al Inspectoratului pentru
Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S]laj
Lt.col. DOBOCAN ADRIAN

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA{II DE URGEN{} AL
COMUNEI HERECLEAN
Aprobat în \edin[a Consiliului Local al Comunei HERECLEAN prin Hot]rârea Consiliului Local nr. 13 din 26.04.2018
Regulamentul de organizare \i func[ionare a serviciului voluntar pentru situa[ii de urgen[]
Capitolul I

Dispozi[ii generale

Copie dup] - Hot]rârea Consiliului Local de constituire a Serviciului voluntar.
Ap]rarea împotriva efectelor dezastrelor reprezint] o activitate de interes na[ional prin dimensiunea urm]rilor negative ce pot produce în plan
economic, social \i de mediu.
În sensul prezentului regulament, prin ap]rarea împotriva efectelor dezastrelor se în[elege:
*m]suri de prevenire \i preg]tire pentru interven[ie, luate înainte de declan\area fenomenelor cauzale;
*m]suri operative de interven[ie luate dup] producerea dezastrului pentru limitarea \i înl]turarea efectelor acestuia;
*m]suri de interven[ie ulterioar] pentru recuperare \i reabilitare.
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Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul ac[iunilor \i m]surilor de prevenire, protec[ie \i interven[ie imediat], precum \i de
recuperare \i reabilitare, necesare limit]rii efectelor unui dezastru care poate genera consecin[e negative asupra desf]\ur]rii normale a activit][ii
social-economice, mediului natural \i construc[iilor.
În sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unui dezastru sunt:
*popula[ia, precum \i bunurile sale mobile \i imobile;
*construc[iile: cl]diri de locuit, cl]diri pentru înv][]mânt \i social culturale, capacit][i productive (fabrici, platforme industriale, ferme
zootehnice, amenaj]ri piscicole, aeroporturi, etc.);
*c]ile de comunica[ii rutiere \i feroviare;
*re[elele de alimentare cu energie electric], gaze, baraje \i alte lucr]ri hidrotehnice;
*surse \i sisteme de alimentare cu ap] \i canalizare, sta[ii de tratare \i epurare;
*re[ele de telecomunica[ii \i altele asemenea;
*mediul natural: ecosisteme, p]duri, terenuri dispuse pe versan[i sau având caracteristici defavorabile, intravilanul localit][ii \i altele;
*activit][i social economice.
Se constituie forma[iunea de voluntari pentru interven[ie în situa[ii de urgen[e civile, subordonat Consiliului Local Hereclean, coordonat \i
condus operativ de Comitetul Local pentru Situa[ii de Urgen[] (conform Hot]rârii consiliului local nr. 13 din 26.04.2018)
Scopul constituirii
Interven[ia în localitatea Hereclean (\i în zonele învecinate) ca urmare a situa[iilor create de dezastre, pentru activit][i de salvare, sprijinirea
for[elor care intervin (pompieri, ambulan[]), aplicarea hot]rârilor CLSU, privind limitarea urm]rilor dezastrelor, asigurarea ac[iunilor de
interven[ie, asigurarea logistic] a popula[iei din zonele afectate.
CAPITOLUL 2 Organizarea \i atribu[iile serviciului voluntar
I.- \eful serviciului voluntar -Sab]u Gheorghe- profesionist în domeniu;
II.- Speciali\ti pentru prevenire, structura cu atribu[ii cu prevenirea de situa[ii de urgen[] : 9 persoane
Atribu[ia principal] a acestui compartiment este de a desf]\ura activit][i de îndrumare \i control pentru prevenirea riscurilor producerii unor
situa[ii de urgen[], pe raza de competen[].
III.Echipa specializat]
- echipa de interven[ie \i de avertizare-alarmare
- echipa specializat] de stingere incendii, de tip C1, având în dotare motopomp].
Este structura de interven[ie care îndepline\te atribu[ii, privind gestionarea situa[iilor de urgen[] determinate de tipurile de riscuri identificate
în sectorul de competen[], având misiunea de evacuare, salvare \i asigurare a interven[iei \i care nu încadreaz] o autospecial] de interven[ie sau
autospecial] de stingere cu ap] \i spum].
Atribu[iile serviciului voluntar:
*prevenirea \i stingerea incendiilor;
*c]utarea, salvarea victimelor prinse sub d]râm]turi, acordarea primului ajutor \i evacuarea acestora la punctul de aducere a r]ni[ilor;
*c]utarea, salvarea persoanelor disp]rute sau r]mase izolate ca urmare a producerii unor accidente sau fenomene meteorologice periculoase;
*salvarea persoanelor din zonele contaminate chimic, radioactiv sau biologic, limitarea efectelor acordurilor în care au fost implicate astfel de substan[e;
*salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor majore pe c]ile de comunica[ii rutiere \i feroviare, a accidentelor aviatice, exploziilor sau
avariilor tehnologice;
*salvarea victimelor rezultate în urma unor atacuri teroriste, inclusiv în cazul folosirii unor arme neconven[ionale;
*organizarea, izolarea \i deservirea unor tabere pentru primirea persoanelor evacuate din zonele afectate de dezastre;
*participarea la înl]turarea efectelor provocate de dezastre: deblocarea c]ilor de acces, scoaterea apei, t]ierea arborilor doborâ[i de furtuni, etc.;
*participarea la asigurarea iluminatului la locurile de interven[ie;
*participarea la asigurarea cu provizii \i ap] potabil] a popula[iei din zonele calamitate;
*participarea la evacuarea popula[iei, bunurilor materiale \i a animalelor din zonele calamitate.
Serviciul se va constitui din voluntari, pe baza consim[]mântului liber exprimat. Încadrarea se execut] de c]tre Consiliul local HERECLEAN
în urma verific]rilor efectuate, func[ie de aptitudinile specifice necesare misiunilor ce le-ar putea îndeplini pe baza egalit][ii \anselor, f]r] nici un
fel de discriminare.
Condi[ii minime:
-vârsta între 18-50 ani;
-domiciliul stabil în localitate;
-ap[i din punct de vedere medical (fizic \i psihic);
-f]r] cazier;
-preg]tire în domeniul solicitat (calificare, atestat).
Personalul cooptat în cadrul forma[iunilor va semna un contract de voluntariat pe durat] determinat] de minimum 1 an de zile.
Pentru fiecare specialitate prev]zut] în organigram] se recruteaz] 2 - 3 voluntari, cei care nu vor fi încadra[i vor constitui rezerva de personal
a forma[iunii \i vor desf]\ura activit][i preg]titoare în comun cu ceilal[i, fiind în m]sur] în orice moment s] participe la ac[iuni de interven[ie.
Atribu[iile compartimentului specializat de prevenire:
Atribu[iile de prevenire reprezint] o component] principal] a sistemului integrat de m]suri tehnice \i organizatorice, precum \i de ac[iune
specifice planificate \i realizate potrivit legisla[iei, în scopul preîntâmpin]rii, reducerii sau elimin]rii riscurilor de producere a situa[iilor de
urgen[] \i a consecin[elor acestora, protec[ia popula[iei, mediului, bunurilor materiale \i valorilor de patrimoniu prin mijloace \i m]suri specifice.
Formele prin care se execut] activit][ile de prevenire sunt: reglementarea prin Hot]râri ale Consiliului local, controlul \i informarea
preventiv] a popula[iei, precum \i preg]tirea acesteia pentru situa[ii de urgen[], constatarea \i sanc[ionarea înc]lc]rilor procedurilor legale.
Atribu[ii:
*verificarea respect]rii actelor normative \i reglement]rilor privind ap]rarea împotriva incendiilor \i protec[ia civil] la proiectarea, executarea,
exploatarea \i postutilizarea construc[iilor, instala[iilor \i amenaj]rilor;
*verificarea \i organizarea activit][ii privind depistarea pericolelor poten[iale generatoare de riscuri pe timpul exploat]rii construc[iilor,
instala[iilor \i amenaj]rilor;
*întocmirea concep[iei de ap]rare împotriva incendiilor \i de protec[ie civil] în scopul men[inerii riscurilor în limite acceptabile, stabilinduse, dup] caz, m]suri în condi[iile legii;
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*controlul activit][ilor care prezint] pericole de accidente majore în care sunt implicate substan[e periculoase;
*coordonarea \i controlul realiz]rii preg]tirii \i instruirii specifice a popula[iei \i salaria[ilor, a modului de asimilare de c]tre ace\tia a regulilor
\i m]surilor specifice, precum \i a comportamentului pe timpul manifest]rii unei situa[ii de urgen[];
*în\tiin[area factorilor responsabili în managementul riscului despre existen[a, dimensiunea \i consecin[ele riscului identificat în domeniul
respectiv;
*îndrumarea, controlul \i coordonarea serviciului voluntar \i serviciilor private pentru situa[ii de urgen[];
*informarea \i educarea preventiv] a popula[iei;
*solu[ionarea peti[iilor \i sesiz]rilor în domeniul specific;
*informarea popula[iei privind pericolele poten[iale de risc, inclusiv în locuin[e \i gospod]rii \i modul de comportare în situa[ii de urgen[].
Atribu[iile echipei specializate de interven[ie
Echipa de interven[ie este o structur] specializat], constituit] în vederea limit]rii \i înl]tur]rii urm]rilor situa[iilor de urgen[].
1. Atribu[iunile echipajelor/grupelor de interven[ie
Echipa de interven[ie specializate se organizeaz] în func[ie de specialitatea pe care o au, precum \i în raport cu categoriile \i tipurile de
autospeciale \i utilaje folosite pentru îndeplinirea atribu[iilor.
2.Atribu[iile echipelor specializate
Echipele specializate sunt constituite în func[ie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competen[], pe urm]toarele domenii
principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-c]utare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, suport logistic.
CAPITOLUL III Atribu[iile personalului din structura serviciului voluntar
1.Atribu[iile \efului de serviciu
*studiaz] actele normative care reglementeaz] activitatea serviciilor voluntare pentru situa[ii de urgen[] \i asigur] aplicarea acestora pe
teritoriul localit][ii;
*studiaz] pericolele (riscurile) existente pe teritoriul de competen[] \i propune m]surile specifice de limitare a acestora ;
*indepline\te întocmai \i la timp sarcinile profesionale dispuse pe plan local de primar
*acord] asisten[] tehnic] de specialitate conduc]torilor unita[ilor locale, patronilor \i cet][enilor;
*îndrum] \i controleaz] activitatea personalului din compartimentul de prevenire, forma[iei de interven[ie, salvare \i prim ajutor, acordând
sprijin la întocmirea \i preg]tirea programului de instruire a acesteia;
*intocme\te programele de preg]tire profesional] pentru forma[iile de interven[ie din subordine
*desfasoar] activit][i de informare public];
*urm]re\te realizarea sau procurarea mijloacelor \i materialelor necesare desf]\ur]rii activit][ii instructiv - educative \i de informare public]
privind modul de comportare la dezastre, organizând \i participând la astfel de activit][i;
*particip] la ac[iunile de interven[ie ca urmare a dezastrelor produse în localitate, precum \i la cercetarea acestora \i a altor evenimente, trage
concluzii \i înv][]minte din analiza acestora;
*particip] la ac[iunile de stingere a incendiilor produse în localitate, precum \i la cercetarea acestora \i a altor evenimente urmate de incendii
precum \i la analiza acestora ;
*asigur] activitatea de dotare cu mijloace de p.s.i. necesare ;
*particip] la analiza activit][ii de p.s.i., f]când propuneri pentru înl]turarea neajunsurilor \i îmbun]t][irea acestei activit][i ;
*aplic] sau face propuneri, dup] caz, potrivit prevederilor legale \i a competen[elor stabilite, recompense sau sanc[iuni pe linia p.s.i.
2.Atribu[iile \efului de compartiment-specialistul de prevenire
*verificarea respect]rii actelor normative \i reglement]rilor privind ap]rarea împotriva incendiilor \i protec[ia civil] pe teritoriul de
responsabilitate
*verificarea organiz]rii activit][ii privind depistarea pericolelor poten[iale generatoare de riscuri pe timpul exploat]rii construc[iilor, instala[iilor
\i amenaj]rilor;
*verificarea concep[iei de ap]rare împotriva incendiilor \i de protec[ie civil] în scopul men[inerii riscurilor în limite acceptabile, stabilinduse, dup] caz, m]suri în condi[iile legii;
*controlul activit][ilor care prezint] pericole de accidente majore în care sunt implicate substan[e periculoase;
*coordonarea \i controlul realiz]rii preg]tirii \i instruirii specifice a popula[iei \i salaria[ilor, a modului de asimilare de c]tre ace\tia a regulilor
\i m]surilor specifice, precum \i a comportamentului pe timpul manifest]rii unei situa[ii de urgen[];
*în\tiin[area autorit][ilor responsabile în managementul riscului despre existen[a, dimensiunea \i consecin[ele riscului identificat în domeniul
respectiv;
*îndrumarea, controlul \i coordonarea serviciilor publice voluntare \i serviciilor private pentru situa[ii de urgen[];
*informarea \i educarea preventiv] a popula[iei;
*execut] pe baza planific]rii aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire \i aten[ionarea cet][enilor asupra unor m]suri preventive
specifice în sezoanele de prim]var] \i toamn], în perioadele caniculare \i cu secet] prelungit] sau când se înregistreaz] vânturi puternice;
*supravegherea unor activit][i cu public numeros de natur] religioas], cultural-sportiv] sau distractiv], s]rb]tori tradi[ionale \i altele urm]rindu-se :
*supravegherea respect]rii interdic[iilor privind fumatul \i folosirea focului deschis;
*asigurarea c]ilor de acces pentru interven[ie \i evacuare de persoane;
*interzicerea accesului cu materiale \i substan[e periculoase;
*evitarea form]rii de aglomer]ri de persoane în anumite zone;
*men[inerea integrit][ii indicatoarelor de securitate \i de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
*verificarea asigur]rii mijloacelor de stingere specifice \i a st]rii de func[ionare a celorlalte dot]ri de prevenire \i stingere a incendiilor;
*anun[area cu maxim] operativitate a oric]rui incendiu observat;
*efectuarea primei interven[ii \i coordonarea activit][ii for[elor \i mijloacelor participante la aceasta.
3.Atribu[iile \efului echipei specializate de interven[ie
*se subordoneaz] \efului serviciului voluntar pentru situa[ii de urgenta
*r]spund de îndeplinirea atribu[iilor legale ce revin forma[iei de instruirea acesteia \i ridicarea continua a capacit][ii ei de ac[iune, de
men[inerea unei discipline ferme în rândul voluntarilor;
*organizeaz] \i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a forma[iei, întocmind în acest scop programul lunar, \i urm]re\te executarea
lui întocmai, de întreg personalului forma[iei \i echipelor, executa instruirea metodica a \efilor de echipe.
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*particip] la convoc]rile de instruire, consf]tuiri \i schimburi de experien[] organizate de ISUJ S]laj .
*organizeaz] activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desf]\oar] forma[ia de interven[ie;
*controleaz] modul de respectare a normelor de prevenire \i stingere a incendiilor \i a mãsurilor de protec[ie civilã, precum \i de dotare pe
teritoriul localit][ii \i sectorului de competentã \i ac[ioneaz] operativ pentru înl]turarea oric]ror înc]lc]ri
*in cazul apari[iei unor st]ri de pericol, raporteaz] imediat conducerii \i stabile\te împreun] cu conduc]torii locurilor de munca, masurile
necesare ce se impun ;
*organizeaz] interven[ia forma[iilor pentru stingerea incendiilor \i înl]turarea efectelor negative ale dezastrelor;
*întocme\te, cu sprijinul speciali\tilor din compartimentul de prevenire, documente operative privind interven[ia pentru prevenirea \i
înl]turarea dezastrelor ;
*organizeaz] zilnic interven[ia forma[iei pe schimburi (ture de serviciu) \i urm]re\te încadrarea complet] a grupelor;
*preg]te\te personalul forma[iei pentru interven[ie prin executarea de exerci[ii \i aplica[ii pe timp de zi \i noapte, atât cu for[e \i mijloace
proprii, c`t \i în cooperare cu forma[iile vecine ;
*controleaz] \i ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protec[ie \i substan[ele chimice din dotarea forma[iei, precum
\i instala[iile de alarmare \i stingere din unitate s] fie în permanent] stare de func[ionare ;
*organizeaz] în\tiin[area \i alarmarea în caz de producere a dezastrelor c]tre Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@
al Jude[ului S]laj;
*conduce forma[iunile în ac[iunile de interven[ie pentru stingerea incendiilor \i înl]turarea efectelor negative ale situa[iilor de urgen[ã;
*mobilizeaz] personalul forma[iei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice;
*întocme\te \i actualizeaz] documentele operative ale forma[iilor, asigur] p]strarea \i între[inerea corespunz]toare a bunurilor din înzestrarea
acesteia, precum \i a sediului, asigur] ordinea \i disciplina, face propuneri de recompensare \i sanc[ionare a personalului forma[iunilor.
*mobilizeaz] personalul forma[iei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice.
4.Atribu[iile \efului echipei/grupei de interven[ie
*execut] pe baza planific]rii aprobate controale tehnice de prevenire \i aten[ionarea cet][enilor asupra unor m]suri preventive specifice în
zonele unde se manifestã riscuri de producere a dezastrelor.
*supravegherea unor activit][i cu public numeros de natur] religioas], cultural-sportiv] sau distractiv], s]rb]tori tradi[ionale \i altele
urm]rindu-se:
*supravegherea respect]rii interdic[iilor privind fumatul \i folosirea focului deschis;
*asigurarea cailor de acces pentru interven[ie \i evacuare de persoane;
*interzicerea accesului cu materiale \i substan[e periculoase; evitarea formarii de aglomer]ri de persoane în anumite zone;
*men[inerea integrit][ii indicatoarelor de securitate \i de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
*verificarea asigur]rii utilajului mobil de stingere specific \i a st]rii de func[ionare, a celorlalte dot]ri de prevenire \i stingere a incendiilor;
anun[area cu maxim] operativitate a oric]rui incendiu observat;
*efectuarea primei interven[ii \i coordonarea activit][ii for[elor \i mijloacelor participate la aceasta.
5.Atribu[iile \efului echipei specializate
*particip] la toate activit][ile de preg]tire de specialitate organizate cu forma[iunile de interven[ie ;
*coordoneaz] activit][ile echipelor pe care le conduc, urm]rind respectarea algoritmilor de interven[ie de c]tre subordona[i
*respect] întocmai programul zilnic de activit][i, regulamentul de ordine interioar] \i disciplina muncii;
*particip] efectiv la ac[iunile, de salvare a persoanelor \i bunurilor, precum \i de înl]turare a urm]rilor situa[iilor de urgen[ã;
*îndepline\te, la timp, alte sarcini stabilite de \efii de forma[iuni.
6. Atribu[iile membrilor echipajelor/grupelor de interven[ie \i echipelor specializate
- execut] pe baza planific]rii aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire \i aten[ionarea cet][enilor asupra unor m]suri preventive
specifice în zonele unde se manifestã riscuri de producere a dezastrelor .
-supravegherea unor activit][i cu public numeros de natur] religioas], cultural-sportiv] sau distractiv], s]rb]tori tradi[ionale \i altele urm]rindu-se:
-supravegherea respect]rii interdic[iilor privind fumatul \i folosirea focului deschis;
-asigurarea c]ilor de acces pentru interven[ie \i evacuare de persoane;
-interzicerea accesului cu materiale \i substan[e periculoase;
-evitarea form]rii de aglomer]ri de persoane în anumite zone;
-men[inerea integrit][ii indicatoarelor de securitate \i de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre;
-verificarea asigur]rii utilajului mobil de stingere specifice \i a st]rii de func[ionare a celorlalte dot]ri de prevenire \i stingere a incendiilor;
anun[area cu maxima operativitate a oric]rui incendiu observat;
-efectuarea primei interven[ii \i coordonarea activit][ii for[elor \i mijloacelor participante la aceasta.
7. Atribu[iile membrilor compartimentului /specialistului de prevenire
*verific] respectarea normelor, normativelor \i altor prescrip[ii tehnice, precum \i îndeplinirea m]surilor de protec[ie împotriva incendiilor
\i aplicarea întocmai a prevederilor legale;
*verific] modul de între[inere \i func[ionare a ma\inilor, instala[iilor, utilajelor, aparatelor \i mijloacelor p.s.i., precum \i cunoa\terea
modului de utilizarea a acestora de c]tre personalul încadrat în munc] \i cet][eni;
*desf]\oar] activit][i de informare public]
*propune m]suri tehnico-organizatorice de îmbun]t][ire a protec[iei împotriva incendiilor la nivelul localit][ii cu accent pe punctele vitale
\i la locurile de munc] cu risc ridicat de incendiu;
*particip] pe baza de grafic la \edin[ele de preg]tire a membrilor forma[iei de interven[ie din unitate \i alte activit][i desf]\urate de acestea
(controale, verific]ri, instructaje, etc.) ;
*acord] asisten[] tehnic] de specialitate conduc]torilor unit][ilor locale, patronilor \i cet][enilor
*informeaz] permanent \eful serviciului voluntar despre situa[iile negative constatate cu ocazia controalelor \i care nu au putut fi rezolvate
pe loc, precum \i ce m]suri au luat în acest sens.
*informeaz] personalul forma[iei de interven[ie în leg]tur] cu starea surselor de ap], c]ile de acces \i alte aspecte specifice.
Activit][ile de prevenire desf]\urate de personalul de prevenire se finalizeaz] prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare
participant men[ioneaz] de regul]: locurile în care s-a desf]\urat activitatea, aspectele constatate, m]surile luate iar notele de activit][i se
centralizeaz], se analizeaz] \i se p]streaz] la sediul prim]riei într-un dosar special constituit., pentru situa[iile deosebite constatate primarul va
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dispune m]surile care se impun pentru înl]turarea acestora.
Serviciul de voluntari din localitate va interveni prompt \i cu toate mijloacele din dotare în caz, de inunda[ii alunec]ri de teren, accidente
majore pe cãile de comunica[ii în care sunt implicate substan[e periculoase, cutremure de p]mânt sau alte situa[ii de dezastre posibile conform
planului de analizã \i acoperire a riscurilor pe tipuri de dezastre.
În acest sens execut] urm]toarele activit][i:
*verificã respectarea normelor, normativelor \i altor prescrip[ii tehnice, precum \i îndeplinirea m]surilor de protec[ie civil] \i împotriva
incendiilor \i aplicarea întocmai a prevederilor legale;
*verific] modul de între[inere \i func[ionare a utilajelor, aparatelor \i mijloacelor din dotare, precum \i cunoa\terea modului de utilizarea a
acestora de c]tre personalul încadrat în munc] \i cet][eni ;
*desf]\oar] activit][i de informare public];
*propune m]suri tehnico-organizatorice de îmbun]t][ire a protec[iei împotriva producerii dezastrelor de orice fel la nivelul localit][ii;
*particip] pe baza de grafic la \edin[ele de preg]tire a membrilor forma[iunilor de interven[ie din cadru serviciului \i alte activit][i desf]\urate
de acestea (controale, verific]ri, instructaje, etc.);
*acord] asisten[] tehnic] de specialitate pe linia situa[iilor de urgen[ã;
*îl informeaz] permanent pe \eful serviciului despre situa[iile negative constatate cu ocazia controalelor \i care nu au putut fi rezolvate pe loc,
precum \i ce m]suri au fost luate în acest sens,
*informeaz] personalul forma[iei de interven[ie în leg]tur] cu starea surselor de ap], c]ile de acces \i alte aspecte specifice.
CAPITOLUL IV Coordonarea, controlul \i îndrumarea serviciului voluntar
R]spunderea pentru asigurarea capacit][ii operative revine pre\edintelui CLSU \i \efului serviciului, iar ace\tia sunt verifica[i periodic de
c]tre cadre ale Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[].
Capacitatea operativ] a forma[iunii trebuie s] fie asigurat] în permanen[] f]r] nici o excep[ie \i aceasta presupune:
-alarmarea în timp real a personalului;
-nivel ridicat de preg]tire a personalului;
-starea tehnic] a mijloacelor de interven[ie s] fie bun];
-func[ionarea sistemului de conducere \i comunica[ii.
Alarmarea forma[iunii în scopul desf]\ur]rii ac[iunilor de interven[ie se face de c]tre personalul de serviciu din cadrul prim]riei localit][ii
HERECLEAN în\tiin[at de pre\edintele CLSU care ulterior va conduce activitatea de interven[ie.
În cazul alarm]rii pentru interven[ie, cu excep[ia anumitor situa[ii, se consider] c] s-a realizat capacitatea de interven[ie \i se trece la
îndeplinirea misiunilor atunci când s-au prezentat 2/3 din personal, din care \eful de serviciu obligatoriu.
Pentru verificarea \i antrenarea personalului în vederea încadr]rii în baremele stabilite, pre\edintele CLSU împreun] cu \eful de serviciu
(precum \i cadre din Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S]laj nominalizate pot face exerci[ii de alarmare
care constau în aducerea personalului \i preg]tirea materialelor în vederea ie\irii la interven[ie).
Ac[iunile de interven[ie sunt coordonate de c]tre pre\edintele CLSU \i se desf]\oar] pe baza urm]toarelor principii:
-salvarea cu prioritate a vie[ilor omene\ti;
-cooperarea \i complementaritatea cu celelalte for[e implicate în ac[iunile de interven[ie profesioniste sau voluntare;
-desf]\urarea ac[iunilor în timp scurt, cu maxim] eficien[] \i profesionalism;
-ac[iunile de interven[ie se pot desf]\ura \i în alte localit][i de pe teritoriul jude[ului cu aprobarea pre\edintelui CJSU \i la propunerea
membrilor CJSU.
Misiunea de interven[ie se prime\te de la pre\edintele CLSU, mai pu[in în cazul anun[ului de @@incendiu@@.
Pe timpul desf]\ur]rii ac[iunilor de interven[ie personalul forma[iunii se subordoneaz] \efului acesteia, care în func[ie de nevoi, poate
reorganiza structura ierarhic] \i responsabilit][ile pentru solu[ionarea problemelor ap]rute,
Pentru efectuarea misiunilor \efului serviciului i se precizeaz]:
-date despre situa[ia produs]: - natura, cauza, urm]ri, particularit][i;
-mijloace \i itinerar de deplasare;
-asigurarea leg]turilor, modul de transmitere a informa[iilor;
-for[e implicate în interven[ie, cine conduce interven[ia;
-ora, locul de prezentare \i persoana de contact;
-misiunea de executat;
-asigurarea logistic] a interven[iei.
Dup] fiecare interven[ie \efii de echipe verific] gradul de disponibilitate a tehnicii \i materialelor, le între[in \i le preg]tesc pentru o nou] interven[ie.
La terminarea ac[iunilor de interven[ie \eful serviciului întocme\te raportul de interven[ie, care se înainteaz] la Inspectoratul pentru Situa[ii
de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S]laj \i se consemneaz] activit][ile desf]\urate în Registrul al serviciului voluntar pentru situa[ii de
urgen[].
CAPITOLUL V Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar (asigurarea logistic])
Asigurarea logistic] cuprinde: asigurarea logistic] a forma[iunii \i asigurarea logistic] a interven[iei.
Asigurarea logistic] a forma[iunii cuprinde aprovizionarea cu tehnic] \i materiale necesar] ac[iunilor de interven[ie \i men[inerea acestora în
stare de operativitate, asigurarea bazei de preg]tire \i instruire a personalului, asigurarea financiar].
Asigurarea cu materiale, aparatur] \i echipament de interven[ie, precum \i men[inerea acestora în stare de operativitate se face de c]tre Consiliul local.
Înzestrarea \i dotarea SUV se va realiza gradual pornind de la posibilit][ile actuale de dotare, în func[ie de resursele financiare disponibile,
aceasta poate fi îmbun]t][it] \i dezvoltat] \i pe baza dona[iilor, sponsoriz]rilor sau altor fonduri legal constituite.
Dot]rile cu tehnic], materiale, aparatur] \i echipament de protec[ie \i interven[ie se calculeaz] conform Anexelor nr.1 \i 5 la criteriile de
performan[], precum \i pe baza specificului ac[iunilor întreprinse \i a nevoilor rezultate ca urmare a desf]\ur]rii ac[iunilor.
Gestionarea \i depozitarea tehnicii \i materialelor, precum \i baza material] necesar] preg]tirii personalului \i desf]\urarea activit][ilor de
preg]tire, instruirea \i antrenamentul acestora se asigur] de c]tre Consiliul Local.
Asigurarea logistic] a ac[iunilor de interven[ie cuprinde ansamblul m]surilor \i activit][ile pentru asigurarea desf]\ur]rii continue a ac[iunilor
de interven[ie.
Logistica ac[iunilor de interven[ie se planific] de c]tre \eful de serviciu, prin responsabilul cu logistica, pe baza stocurilor de materiale
existente \i a normelor de consum specifice.
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Transportul personalului \i a materialelor în sectorul de competen[] se realizeaz] prin grija Consiliului Local cu mijloace proprii sau prin
conven[ii cu alte institu[ii.
Cazarea, hr]nirea, odihna pentru perioade mari de interven[ie se planific] de c]tre \eful serviciului \i se asigur] prin eforturi proprii ale
beneficiarului interven[iei sau prin intermediul altor for[e care intervin.
Pentru ac[iunile de interven[ie de durat] medie sau îndelungat] se vor realiza stocuri de hran] rece necesare pentru minimum o zi, care vor
fi împrosp]tate periodic prin grija Consiliului Local.
Asigurarea medical] a personalului pe timpul desf]\ur]rii ac[iunilor de interven[ie se realizeaz] de c]tre medicul de circumscrip[ie, care
r]spunde \i de preg]tirea întregului personal în vederea însu\irii cuno\tin[elor \i form]rii deprinderilor necesare pentru acordarea primului
ajutor.
CAPITOLUL VI Preg]tirea personalului serviciului voluntar
Preg]tirea de specialitate \i fizic] a personalului voluntar în domeniul situa[iilor de urgen[] se execut] dup] planul de preg]tire profesional]
anual] \i lunar], pe teme \i exerci[ii conform celor primite de la ISU, precum \i func[ie de nevoile existente în fiecare unitate administrativ teritorial].
Responsabilitatea privind preg]tirea personalului revine \efului de serviciu, pre\edintelui CLSU.
Preg]tirea personalului serviciului, precum \i a celor care constituie rezerva de personal a serviciului se va desf]\ura pe baza unei tematici
elaborate de Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S]laj \i a unei planific]ri întocmite în acest sens.
În primele trei luni de la încadrarea personalului serviciului se execut] o tematic] de preg]tire de baz], pe parcursul a minimum 30 ore, pe
baza unei tematici întocmite în acest sens.
Dup] parcurgerea acestei etape de preg]tire, personalul va fi verificat \i atestat în vederea particip]rii la ac[iuni de instruc[ie prin Inspectoratul
pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISUM@@ al jude[ului S]laj în conformitate cu normativele în vigoare.
Dup] atestare preg]tirea se execut] lunar pe durata a minimum 4-6 ore în zilele stabilite de comun acord cu personalul care încadreaz]
serviciul voluntar. La activit][ile de preg]tire pot participa cadre ale Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului
S]laj, speciali\ti din diferite domenii, exper[i, cadre didactice, etc. De asemenea preg]tirea poate fi completat] prin participarea la cursuri
organizate de Inspectoratul General pentru Situa[ii de Urgen[].
Anual se vor planifica \i executa activit][i de preg]tire în (tabere tematice) centre zonale, pentru preg]tirea \i antrenarea personalului în
executarea ac[iunilor de c]utare-salvare, instalare tabere de primire sinistra[i, etc. Întregul personal are obligativitatea particip]rii la toate
activit][ile de preg]tire.
CAPITOLUL VII Dispozi[ii finale
- dispozi[ii privind obligativitatea cunoa\terii \i aplic]rii prevederilor regulamentului de c]tre personalul serviciului voluntar;
- dispozi[ii privind intrarea în vigoare a regulamentului;
DOCUMENTELE DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE A SERVICIILOR VOLUNTARE
I. Regulamentul de organizare \i func[ionare a serviciului voluntar pentru situa[ii de urgen[]
II. Dosarul privind activitatea \i înzestrarea serviciului voluntar pentru situa[ii de urgen[]
1. Hot]rârea consiliului local de înfiin[are a Serviciului Voluntar , cu organigrama \i nominalizarea personalului pe func[ii;
2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local \i voluntari
3 . Contractele sau conven[iile de colaborare pentru realizarea interven[ie;
4 . Tabel nominal cu personalul, func[iile ocupate în cadrul serviciului,locul de munc] \i modul de în\tiin[are;
5. Tabelul cu materialele \i tehnic], în func[ie de structura serviciului ;
6 . Tabel cu materialele \i tehnica existente în dotare;
7. Eviden[a referatelor privind completarea dot]rii cu materiale \i tehnic], întocmite de \eful serviciului;
8. Schema leg]turilor fir-radio cu for[ele ce ac[ioneaz] în cazul situa[iilor de urgen[];
9. Fi\ele de instruire individuale privind securitatea \i s]n]tatea în munc].
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului
1. Planuri de interven[ie (de r]spuns) în func[ie de riscurile identificate în sectorul de competen[]
2. Planuri de cooperare
3. Planul de evacuare în caz de situa[ii de urgen[]
4. Planul sectorului de competen[] pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici \i institu[iile, sursele de alimentare cu ap],
zonele greu accesibile \i vulnerabile la riscuri
IV. Dosar operativ:
V.1. Registrul cu note de anun[are \i de eviden[] a interven[iilor
1. Organizarea interven[iei pe ture de serviciu
2.Registrul cu note de anun[are \i de eviden[] a interven[iilor
3. Raportul de interven[ie ( un exemplar se trimite la ISU jude[ean atunci când se intervine f]r] sprijinul serviciilor profesioniste)
4. Proceduri specifice de interven[ie pe tipuri de riscuri .
V. Dosar privind preg]tirea personalului
1. Planul de preg]tire profesional] lunar] \i anual], pe teme \i exerci[ii
2. Registrul de eviden[] a particip]rii la preg]tirea profesional] \i calificativele ob[inute
3. Planificarea exerci[iilor \i aplica[iilor
VI. Dosar privind activitatea de prevenire desf]\urat] de personalul:
A.Serviciului voluntar:
1.Graficul controalelor la gospod]riile popula[iei, operatorilor economici \i institu[iilor din subordine
2. Graficul activit][ilor de verificare, cur][are \i reparare a co\urilor de fum:
3. Carnetele \i notele de control cu constat]rile rezultate din controale.
VII. Dosar tehnic
1. Planul de asisten[] la autospecialele \i utilajele de interven[ie
2. Dosarul tehnic al utilajelor \i autospecialelor de interven[ie
VIII. Registrul istoric
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STATUTUL
personalului voluntar din serviciile de urgen[] voluntare

Anexa nr.4
la Hot]r`rea nr.13
din 26 aprilie 2018

CAPITOLUL I - Dispozi[ii generale
ART. 1 Prezentul statut reglementeaz] selec[ionarea, promovarea \i facilitarea particip]rii personalului voluntar, în spiritul solidarit][ii civice, la
ac[iunile organizate de autorit][ile administra[iei publice locale în cadrul serviciilor de urgen[] voluntare, precum \i drepturile \i obliga[iile acestuia.
ART. 2 (1) În sensul prezentului statut, prin voluntariat se în[elege activitatea de interes public desf]\urat] benevol de persoane fizice în
serviciile publice de urgen[] voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de munc].
(2) Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul c]reia se desf]\oar] activitatea de voluntariat, reprezentat] de consiliul local care
a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situa[ii de urgen[], denumit în continuare serviciu de urgen[] voluntar.
(3) Consiliul local în subordinea c]ruia func[ioneaz] serviciul de urgen[] voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoan]
selec[ionat], în condi[iile prezentului statut.
ART. 3 Principiile care stau la baza exercit]rii voluntariatului în serviciile de urgen[] sunt:
a) implicarea activ] a voluntarului în via[a comunit][ii;
b) selec[ionarea voluntarilor, f]r] discrimin]ri, pe baza egalit][ii de \anse;
c) participarea ca voluntar numai pe baza consim[]mântului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
d) încadrarea \i promovarea voluntarului conform preg]tirii \i, respectiv, rezultatelor ob[inute în cadrul serviciului de urgen[] voluntar;
e) asumarea liber consim[it] de c]tre voluntar a suport]rii riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgen[] voluntar.
CAPITOLUL II - Condi[ii de încadrare a personalului voluntar
ART. 4 (1) Persoana care solicit] s] se încadreze ca voluntar în serviciile de urgen[] voluntare trebuie s] îndeplineasc] urm]toarele condi[ii:
a) s] aib] domiciliul în unitatea administrativ-teritorial] reprezentat] de consiliul local al municipiului, ora\ului/sectorului sau comunei,
beneficiar al voluntariatului;
b) s] aib] vârsta minim] de 18 ani;
c) s] fie apt din punct de vedere medical \i psihologic;
d) s] nu fi fost condamnat pentru s]vâr\irea de infrac[iuni cu inten[ie;
e) s] nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgen[] voluntar în condi[iile art. 10 lit. c).
CAPITOLUL III Contractul de voluntariat
ART. 5 (1) Voluntariatul se desf]\oar] pe baza unui contract, încheiat în form] scris], sub sanc[iunea nulit][ii absolute, între voluntar \i
beneficiarul voluntariatului, în condi[iile libert][ii contractuale a p]r[ilor \i cu respectarea dispozi[iilor prezentului statut.
(2) Contractul de voluntariat se încheie în dou] exemplare originale, dintre care unul se înmâneaz] voluntarului, iar cel de-al doilea se
p]streaz] în eviden[a beneficiarului voluntariatului.
(3) Contractul de voluntariat se încheie pe perioad] de 5 ani \i se reînnoie\te tacit dac] nici una dintre p]r[i nu î\i exprim] în scris inten[ia de
denun[are a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului pe care a fost încheiat.
(4) Primul contract de voluntariat cuprinde o perioad] de prob] de 3 - 6 luni, inclus] în durata total] a acestuia, care se finalizeaz] prin teste
\i verific]ri practice, sus[inute în prezen[a unei comisii din care face parte obligatoriu, pe lâng] \eful serviciului de urgen[] voluntar, un
reprezentant din structura operativ] a inspectoratelor pentru situa[ii de urgen[] jude[ene/Bucure\ti - Ilfov. În perioada de prob] p]r[ile pot rezilia
contractul din proprie ini[iativ].
(5) Contractul cu persoanele care nu promoveaz] testele \i verific]rile prev]zute la alin. (4) se reziliaz] de plin drept.
ART. 6 (1) Beneficiarul voluntariatului are obliga[ia s] informeze semestrial institu[iile \i operatorii economici ai c]ror salaria[i fac parte din
serviciul de urgen[] voluntar despre programul \i activit][ile de preg]tire ale acestora.
(2) Institu[iile \i operatorii economici vor facilita salaria[ilor prev]zu[i la alin. (1) participarea la activit][ile de preg]tire \i de interven[ie ale
serviciului de urgen[] voluntar.
ART. 6^1
(1) Promovarea personalului voluntar din serviciul de urgen[] voluntar se face pe baza Parcursului profesional al voluntarului
(2) Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul nominal de voluntar
ART. 6^2
Activitatea de voluntariat în situa[ii de urgen[] se consider] experien[] profesional] \i/sau în specialitate, în func[ie de tipul activit][ii, dac]
aceasta este realizat] în domeniul studiilor absolvite.
CAPITOLUL IV Drepturi \i obliga[ii
SEC{IUNEA 1 Drepturi
ART. 7 Principalele drepturi de care beneficiaz] voluntarul din serviciile de urgen[] voluntare sunt:
a) participarea activ] la elaborarea \i derularea programelor în domeniul situa[iilor de urgen[];
b) încadrarea în serviciu pe func[ii corespunz]toare preg]tirii sale profesionale;
c) asigurarea de c]tre beneficiarul voluntariatului a desf]\ur]rii activit][ilor în condi[iile legale de protec[ie a muncii, în func[ie de natura \i
de caracteristicile activit][ii respective;
d) asigurarea, de c]tre beneficiarul voluntariatului, în condi[iile legii, împotriva riscurilor de accident \i de boal] ce decurg din natura
activit][ii, cu plata primelor de asigurare de c]tre beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigur]rii sau în cazul nepl][ii primelor de asigurare, costul
presta[iilor medicale se suport] integral de c]tre beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de c]tre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care s] ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgen[] voluntar;
f) rambursarea de c]tre beneficiarul voluntariatului, în condi[iile convenite în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de
personalul voluntar pentru realizarea activit][ii de interven[ie;
g) durata timpului de lucru stabilit] în condi[iile prezentului statut \i cu respectarea duratei timpului de munc] prev]zut de art. 108 \i urm]toarele
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, s] nu afecteze s]n]tatea \i resursele psihofizice ale voluntarului;
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h) p]strarea locului de munc] \i a drepturilor salariale la institu[ia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada în care particip] la
interven[ii, cursuri de preg]tire sau concursuri profesionale;
i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiin[at serviciul de urgen[] voluntar;
j) gratuit][i pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului \i/sau în baza contractelor încheiate de
acesta cu societ][ile private;
k) uniform], echipament de protec[ie, aparatur] \i mijloace de în\tiin[are, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
l) desp]gubirea corespunz]toare, de c]tre beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul interven[iei i s-a degradat îmbr]c]mintea ori
alte bunuri personale;
m) exonerarea de r]spunderea material] pentru daunele produse pe timpul ac[iunilor de interven[ie executate cu respectarea procedurilor specifice;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul interven[iei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul
interven[iei;
o) hran] gratuit], în echivalentul a cel pu[in 2.000 de calorii/zi, în cazul opera[iunilor de peste 4 ore, asigurat] de beneficiarul voluntariatului
sau de beneficiarul interven[iei;
p) drepturi de deplasare, cazare \i diurn] pe timpul cât se afl] la cursuri de preg]tire \i concursuri profesionale organizate în afara localit][ii
în care func[ioneaz] serviciul de urgen[] voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
q) compensa[ii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interven[ii \i la celelalte activit][i prev]zute în programul serviciului de urgen[]
voluntar; cuantumul orar al compensa[iei acordate voluntarului se stabile\te \i se achit] de consiliul local, diferen[iat pe categorii de func[ii, \i nu
poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
SEC{IUNEA a 2-a Obliga[ii
ART. 8 (1) Principalele obliga[ii ale voluntarului din serviciul de urgen[] voluntar sunt urm]toarele:
a) s] respecte cu stricte[e clauzele contractului de voluntariat;
b) s] îndeplineasc] sarcinile primite \i atribu[iile stabilite prin regulamentul de organizare \i func[ionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
c) s] p]streze confiden[ialitatea informa[iilor la care are acces în cadrul activit][ii de voluntariat;
d) s] respecte timpul de prezentare în caz de alert] la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
e) s] participe la cursurile de instruire \i verific]rile anuale a cuno\tin[elor \i abilit][ilor practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
f) s] utilizeze în condi[ii de eficien[], eficacitate \i economicitate bunurile aflate în folosin[a serviciului de urgen[] voluntar \i s] ac[ioneze
pentru p]strarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfect] stare de func[ionare;
g) s] sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competen[];
h) s] fie respectuos, cuviincios \i corect în rela[iile cu personalul serviciului de urgen[] voluntar \i s] dovedeasc] solicitudine \i respect fa[]
de orice persoan];
i) s] acorde sprijin colegilor pe timpul execut]rii misiunilor \i interven[iilor;
j) s] fie disciplinat \i s] dovedeasc] probitate profesional] \i moral] în întreaga activitate;
k) prin întregul s]u comportament s] se arate demn de considera[ia \i încrederea impuse de statutul de voluntar;
l) s] î\i probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribu[iilor specifice, cu legitima[ia eliberat] de beneficiarul voluntariatului.
(2) Personalul voluntar din serviciile de urgen[] voluntare are obliga[ia s] poarte uniform], echipament de protec[ie \i însemne distinctive,
ale c]ror descriere, condi[ii de acordare \i folosire sunt stabilite prin Regulamentul privind portul, descrierea, condi[iile de acordare \i folosire
a uniformei, echipamentului de protec[ie \i însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situa[ii de urgen[] voluntare/private, aprobat
prin Hot]rârea Guvernului nr. 160/2007.
SEC{IUNEA a 3-a Recompense \i sanc[iuni
ART. 9 Pentru acte de eroism, curaj \i devotament în executarea unor misiuni, precum \i pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor
ce îi revin, personalului voluntar i se pot acorda urm]toarele recompense morale \i materiale:
a) mul[umiri verbale \i scrise;
b) scrisori de mul[umire personale sau adresate institu[iei ori operatorului economic care are calitatea de angajator în raport cu voluntarul;
c) eviden[ierea în mass-media locale \i centrale a ac[iunilor întreprinse de voluntar;
d) citarea prin ordin de zi al inspectorului \ef al inspectoratului jude[ean/al municipiului Bucure\ti pentru situa[ii de urgen[] sau al
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situa[ii de Urgen[];
e) acordarea, în condi[iile legii, de titluri onorifice, decora[ii \i premii în obiecte sau bani.
ART. 10 Pentru abateri de la regulile de disciplin], neîndeplinirea îndatoririlor sau a condi[iilor contractuale personalului voluntar din
serviciile de urgen[] voluntare i se pot aplica urm]toarele sanc[iuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgen[] voluntar, precum \i a drepturilor aferente, pe o perioad] cuprins] între
1 \i 6 luni, în func[ie de gravitatea abaterii;
c) rezilierea contractului.
CAPITOLUL V Încetarea contractului de voluntariat
ART. 11 (1) Contractul de voluntariat înceteaz] de drept când voluntarul nu mai îndepline\te condi[iile prev]zute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)
\i e), precum \i în caz de deces.
(2) Nepromovarea verific]rilor cuno\tin[elor \i abilit][ilor practice prev]zute la art. 8 alin. (1) lit. e) duce la rezilierea contractului de voluntariat.
ART. 12 Dac] pe parcursul execut]rii contractului de voluntariat intervine, independent de voin[a p]r[ilor, o situa[ie de natur] s] îngreuneze
executarea obliga[iilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac] situa[ia face imposibil] executarea în continuare a contractului,
acesta este reziliat de plin drept.
ART. 13 Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scris] a uneia dintre p]r[i, formulat] în termen de 15 zile de la data la care
a intervenit situa[ia prev]zut] la art. 12.
ART. 14 Denun[area unilateral] a contractului de voluntariat are loc din ini[iativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un
preaviz de 15 zile, cu obliga[ia prezent]rii motivelor.
ART. 15 Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competen[a instan[elor
judec]tore\ti, dac] p]r[ile la contract nu le pot rezolva pe cale amiabil].
CAPITOLUL VI Dispozi[ii tranzitorii \i finale
ART. 16 Executarea obliga[iilor contractuale ce revin voluntarului din serviciul de urgen[] voluntar nu se poate face prin reprezentare.
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ART. 17 R]spunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunz]toare a contractului de voluntariat este supus] regulilor
prev]zute de Codul civil.
ART. 18 Activitatea de voluntar într-un serviciu de urgen[] voluntar este incompatibil] cu exercitarea func[iilor de primar, viceprimar,
secretar al prim]riei \i consilier local.
ART. 19 |eful serviciului de urgen[] voluntar [ine, pentru întregul personal voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele
referitoare la contractul de voluntariat, încadrare, avize, renegocierea \i încetarea activit][ii, situa[ia medical], precum \i recompensele \i
sanc[iunile.
|eful Serviciului Voluntar pentru Situa[ii de Urgen[] Hereclean,
Sab]u Gheorghe

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.15
din 26.04.2018
privind trecerea în domeniul public al Comunei Hereclean \i delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu ap] c]tre Compania de Ap] Some\ S.A. Cluj
Consiliul Local al Comunei Hereclean;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr. 2586 din 20.04.2018 la proiectul de hot]râre;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 2587 din 20.04.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Prevederile art. 3 \i 8 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea public] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 11 alin 2 \i ale art 36 alin 2 litera c \i alin 6 litera a, pct 14, art 36 alin 7 liera c, \i art. 119,120,123 din
Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], ale art 10 \i art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilit][i publice, ale art. 17, art. 18 alin 2, articolele 21-24 \i art 42 alin 1 din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu ap] \i de canalizare;
- Av`nd in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimenatre cu ap] \i canalizare semnat
'ntre Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\-Tisa, al c]rei membru este Comunei Hereclean
\i Compania de Ap] S.A ;
- Av`nd 'n vedere prevederile art. 59 din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate public], cu modific]rile \i completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;

HOT}R}|TE:

Art. 1 - Se aprob] trecerea în domeniul public al Comunei Hereclean a elementelor de patrimoniu public reprezentând
infrastructura de alimentare cu ap], executate prin contribu[ia cet][enilor, conform anexei la prezenta hot]râre.
Art. 2 - Se aprob] delegarea de gestiune a bunurilor care alc]tuiesc sistemul de alimentare cu ap], aflate 'n Anexa nr. 1,
proprietatea public] a Comunei Hereclean, jude[ul S]laj, c]tre Compania de Ap] Some\ S.A.
Art. 3 - Se 'mputernice\te Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some\-Tisa,
prin reprezentantul s]u legal s] semneze în numele \i pentru Comuna Hereclean, jude[ul S]laj, actul adi[ional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap]/canalizare, încheiat cu Compania de Ap] Some\ S.A., care va avea ca
obiect bunurile prevazute în Anexa nr.1, parte integranta a acestei hot]râri.
Art.4 - Durata concesiunii acestor bunuri c]tre Compania de Ap] Some\ S.A este pe durata existen[ei Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap], semnat între Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Some\-Tisa, al c]rei membru este Comunei Hereclean, jude[ul S]laj \i Compania de Ap] Some\ S.A.
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]r`ri se încredin[eaz] primarului Comunei Hereclean, jude[ul S]laj \i
Asocia[iei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some\-Tisa.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Hereclean;
- Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\ - Tisa;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ardelean Gheorghe
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.15
din 26 aprilie 2018

TABEL CU BUNURI PROPUSE PENTRU CONCESIONARE
Nr.

Denumire bunuri

Crt

Elemente de

Cantitate

Nr.inv.

Loca[ia

identificare

Codul de

Anul

Valoare

Durata de

clasificare

dobândirii

evaluat] 'n

amortizare

Observa[ii

contabilitate
1
2

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn 6,

Hereclean

L=4 m

Bransamente de Ap] localitatea Badon Dn 25 mm, Pn 6, L=

232

1-232

Hereclean

1,8,6

2018

338256

36 ani

230

233-462

Badon

1,8,6

2018

436540

36 ani

210

463-672

Gurusl]u

1,8,6

2018

329280

36 ani

274

673-946

Dio\od

1,8,6

2018

489912

36 ani

44

947-990

Boc\i[a

1,8,6

2018

73832

36 ani

214

991-1204 Panic

1,8,6

2018

359052

36 ani

8m
3
4
5.
6

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn 6,

Gurusl]u

L=5 m

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn

Dio\od

6,L=7 m

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm,Pn 6,

Boc\i[a

L=6 m

Bransamente de Ap] localitatea Panic Dn 25 mm, Pn 6,
L=6 m
TOTAL COM. HERECLEAN

Lungime totala

1204

2026872

7284 m

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.15
din 26 aprilie 2018
Romania
Comuna Hereclean
Judetul S]laj
Nr. ......./..................

Asocia[ia Reg. pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Some\-Tisa
Nr......../......................

Compania de Ap] Some\ S.A.
Cluj
Nr. ........./..........................

PROTOCOL
de predarea-primirea activelor -mijloacelor fixe, prev]zute în anexa la hot]rârea nr. 15/26.04.2018 a Consiliului
Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj, cu privire la delegarea serviciului de alimentare cu ap] c]tre Compania
de Ap] Some\ S.A
Autoritatea Local] din Comuna Hereclean, jude[ul S]laj reprezentat] prin primar Francisc Dobrai a procedat la predarea
c]tre operatorul Compania de Ap] Some\ S.A, prin reprezentan[ii s]i legali, a activelor -mijloacelor fixe prev]zute în anexa
la hot]rarea nr. 15/26.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj.
Va fi încheiat un Proces Verbal de predarea-primirea activelor-mijloacelor fixe între Autoritatea Local] \i Operator.
Prezentul protocol s-a încheiat azi, ..........................
Autoritatea Local]
Comuna Hereclean
Jude[ul S]laj

în patru exemplare.

Autoritate delegant]
Operator
Asocia[ia Reg. pentru Dezvoltarea
Compania de Ap]
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some\-Tisa Some\ S.A.

Primar
Francisc Dobrai

Pre\edinte
Tiberiu Marc

Director general
dr. ing. Dorin Ciatarâ\

Secretar
Otilia-Cosmina Fize\ean

Director Executiv
Vasile D]r]ban

Director economic
ec. Rodica Filip

Contabil
Mariana Lenu[a Laslo
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Director productie
ing.C]lin Neam[u

Anex]
la Protocol

TABEL CU BUNURI PROPUSE PENTRU CONCESIONARE
Nr.

Denumire bunuri

Crt

Elemente de

Cantitate

Nr.inv.

Loca[ia

identificare

Codul de

Anul

Valoare

Durata de

clasificare

dobândirii

evaluat] 'n

amortizare

Observa[ii

contabilitate
1
2

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn 6,

Hereclean

L=4 m

Bransamente de Ap] localitatea Badon Dn 25 mm, Pn 6, L=

232

1-232

Hereclean

1,8,6

2018

338256

36 ani

230

233-462

Badon

1,8,6

2018

436540

36 ani

210

463-672

Gurusl]u

1,8,6

2018

329280

36 ani

274

673-946

Dio\od

1,8,6

2018

489912

36 ani

44

947-990

Boc\i[a

1,8,6

2018

73832

36 ani

214

991-1204 Panic

1,8,6

2018

359052

36 ani

8m
3
4
5.
6

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn 6,

Gurusl]u

L=5 m

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm, Pn

Dio\od

6,L=7 m

Bransamente de Ap] localitatea

Dn 25 mm,Pn 6,

Boc\i[a

L=6 m

Bransamente de Ap] localitatea Panic Dn 25 mm, Pn 6,
L=6 m
TOTAL COM. HERECLEAN

Lungime totala

1204

2026872

7284 m

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.19
din 23.05.2018
privind aprobarea @@Programului de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din
comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute@@, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Hereclean;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 3036 din 15.05.2018 a primarului comunei Hereclean
- raportul de specialitate nr. 3037 din 15.05.2018, 'ntocmit de Compartimentul contabilitate;
- art. 3 alin. (3) din Ordonan[a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unit][ile de cult
apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan[ei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 4-6, art. 10, art. 12 alin. (1) \i alin. (3), art. 13, art. 16 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1)
\i alin. (2) \i ale art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 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] @@Programul de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând
cultelor religioase recunoscute@@, pe anul 2018, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarului comunei Hereclean.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment contabilitate;
- Dosarul de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Ardelean Gheorghe
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

Anex]
la Hot]r`rea nr.19
din 23 mai 2018
Program de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018
SURSA DE FINAN{ARE: Bugetul propriu al comunei Hereclean
SUMA ALOCAT}: 160.000 lei
OBIECTIV GENERAL:
Atragerea \i sprijinirea tuturor cultelor, f]r] nici o discriminare, în mod liber \i voluntar, pentru cre\terea aportului acestora la îmbun]t][irea
mediului comunitar prin coeziune, moralitate \i spiritualitate.
OBIECTIV SPECIFIC:
Sprijinirea unit][ilor de cult cu personalitate juridic] din comuna Hereclean, a\a cum sunt definite în Regulamentul pentru acordarea sprijinului
financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial în România, aprobat prin HCL nr. 41 din 29.09.2016
Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial
în Români este valabil \i în anul 2018
ACTIVIT}{I ELIGIBILE:
1. Completarea fondurilor proprii necesare între[inerii \i func[ion]rii unit][ilor de cult cu venituri insuficiente:
- introducere utilit][i, inclusiv utilit][i noi, reabilitare utilit][i existente, repara[ii curente;
- lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente:
- zugr]veli,
- izola[ie termic],
- înlocuire tâmpl]rie,
- recondi[ionare sau înlocuire pardoseal], etc.
- achizi[ionare echipamente electrice \i obiecte de inventar:
- candelabre,
- aplice,
- becuri,
- întrerup]toare,
- prize,
- scaune - b]nci, etc.
- repara[ii învelitoare;
- instala[ii de ventila[ie \i incalzire;
- repara[ii la instala[iile interioare \i racordurile exterioare.
2. Construirea \i executarea de repara[ii capitale la l]ca\urile de cult \i anexele bisericesti care apar[in cultelor religioase din România: lucr]ri
de pictur] a l]casurilor de cult
3. Decontarea proiectelor, expertizelor tehnice \i studiilor geo pentru l]ca\urile de cult care apar[in cultelor religioase din România
MOD DE ACORDARE A FINAN{}RII:
- pe baza depunerii de c]tre poten[ialii beneficiari a unor aplica[ii de finan[are, conform acestui Program;
- o unitate de cult din comuna Hereclean (biseric], cas] de rug]ciuni inclusiv biserici monument) poate beneficia de finan[area unui singur
proiect pe anul 2018 în baza cererii depuse sub semn]tura reprezentantului legal, pentru fiecare l]ca\ de cult apar[in]tor.
- în cazul depunerii cererilor de c]tre unitatea de cult pentru dou] sau mai multe l]ca\uri de cult apar[in]toare, unitatea de cult cu personalitate
juridic] va depune documenta[ie distinct pentru fiecare l]ca\ de cult, iar în cazul aprob]rii Cererilor de finan[are vor fi încheiate Contracte de
finan[are separate pentru fiecare proiect finan[at;
- prin acest program se acord] finan[are numai unit][ilor de cult cu personalitate juridic] \i sediu pe raza comunei Hereclean;
- sumele acordate de la bugetul comunei Hereclean, având caracter de cofinan[are, implic] cu obligativitate angajarea de c]tre beneficiar a
unei sume cel pu[in egale cu minim 10% din valoarea total] a finan[]rii. Aceasta poate fi în natur] (bani, materiale) sau munc].
Existen[a capacit][ii beneficiarului de a asigura suma necesar] în cuantum de minim 10% din valoarea total] a finan[]rii, va fi atestat] printro declara[ie pe proprie r]spundere din partea reprezentantului legal al institu[iei solicitante. (Anexa nr. 5)
O UNITATE DE CULT DIN COMUNA HERECLEAN (BISERIC} SAU CAS} DE RUG}CIUNI, INCLUSIV BISERICI
MONUMENT) POATE BENEFICIA DE FINAN{AREA UNUI SINGUR PROIECT PENTRU ANUL 2018.
CRITERII DE ELIGIBILITATE (condi[ii de acces la fondurile publice disponibilizate prin prezentul Program):
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI se demonstreaz] prin depunerea urm]toarelor documente:
a) Cerere pentru acordarea sprijinului financiar în termenul stabilit de autoritatea finan[atoare; (Anexa nr.1)
b) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului (reprezentatul legal al institu[iei); (Anexa nr. 2)
c) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscal];
d) Adeverin[] certificat] de banc] sau copia extrasului de cont, conform cu originalul, prin care se precizeaz] codul IBAN al unit][ii de cult solicitante;
e) Certificat de atestare fiscal] prin care s] confirme inexisten[a oric]ror obliga[ii/debite fa[] de bugetul consolidat al statului, bugetul local
\i bugetul asigur]rilor sociale;
f) Declara[ie pe proprie r]spundere a reprezentanului legal privind participarea cu o contribu[ie financiar] de minimmum 10% din valoarea
total] a finan[]rii în natur] (bani, materiale) sau munc]; (Anexa nr. 5 )
g) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucr]rilor men[ionate în
devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus la documenta[ia ata\at] cererii-tip; (Anexa nr. 6)
h) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] informa[iile furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu realitatea în baza
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Contractului de finan[are. (Anexa nr. 7)
DOCUMENTE SUPORT ÎN COMPLETAREA CELOR NECESARE ELIGIBILIT}{II:
1. Pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind execu[ia lucr]rilor de construire \i repara[ii capitale la l]ca\urile de cult,
solicitantul trebuie s] depun] urm]toarele documente:
1.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr. 1)
1.2 Deviz de lucr]ri, în pre[uri actualizate \i eviden[ierea lucr]rilor r]mase de executat pentru anul curent (list] de lucr]ri propuse estimate valoric);
1.3 Copie de pe autoriza[ia de construc[ie sau repara[ie capital] valabil];
1.4 Copie a avizului eliberat de institu[iile specializate în domeniul patrimoniului pentru construc[iile declarate ca monument istoric (unde este cazul);
1.5 Fotografii ce atest] stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucr]ri pentru care se solicit] sprijin financiar, dup] caz.
2. Pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind între[inerea \i func[ionarea unit][ilor de cult cu venituri insuficiente:
2.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr. 1)
2.2 Referat de necesitate semnat/asumat de consiliul parohial/structura de conducere a unit][ii de cult solicitante.
NOT} IMPORTANT}:
- Dosarele înaintate de unit][ile de cult în vederea finan[]rii vor con[ine obligatoriu un OPIS al documentelor existente;
- Termenii \i expresiile utilizate se în[eleg a\a cum sunt defini[i în Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unit][ilor de cult
comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial în România.
- La vizitele de verificare în teren, beneficiarul va prezenta, în mod obiectiv, necesitatea lucr]rilor de construire sau de repara[ii capitale propuse.
ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
Pentru plata sumelor alocate prin contract, unitatea de cult beneficiar] va depune finan[atorului urm]toarele documente justificative care stau
la baza cheltuielilor angajate:
1) copii contracte, facturi, referate de necesitate etc.
2) în termen de maxim 30 zile de la depunerea documentelor justificative, finan[atorul va vira suma solicitat] de beneficiar, dar nu mai târziu
de 15 decembrie 2018;
3) dac] aceste cheltuieli, pentru care a fost solicitat] suma, se achit] dup] încasarea acesteia de la finan[ator, beneficiarul se oblig] s] depun]
copii de pe documentele care atest] efectuarea pl][ii (copii ordine de plat], chitan[e, etc.).
4) beneficiarii vor putea solicita o nou] tran\] (pân] la nivelul contractului de finan[are) numai dup] justificarea efectu]rii pl][ii pentru suma
primit] anterior \i în conformitate cu prevederile men[ionate.
MEN{IUNE IMPORTANT}:
Depunerea documentelor fiscale (facturi), care fac obiectul cererii de sprijin financiar, se vor depune în perioada 25.10.2018 - 30.11 2018.
Ultimul termen pentru depunerea documentelor care dovedesc achitarea contravalorii facturii (instrument de plat] - chitan[], bon fiscal), este
de 10 decembrie 2018.
PENTRU JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR, la întocmirea documentelor justificative, unitatea de cult beneficiar] va
trebui s] [in] cont de urm]toarele:
a) nu se admit la justificare facturi pl]tite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii preceden[i acord]rii sprijinului financiar,
chiar dac] acestea au fost pl]tite dup] primirea acestuia;
b) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta men[iunea "conform cu originalul" \i vor fi certificate prin aplicarea
\tampilei \i a semn]turii beneficiarului. Documentele justificative trebuie s] fie întocmite potrivit reglement]rilor legale în vigoare privind
activitatea financiar-contabil];
c) nu se vor admite la justificare documente care con[in achizi[ii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul
financiar sau care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru ob[inerea sprijinului financiar;
d) documentele justificative, înso[ite de adres] de înaintare, trebuie s] fie lizibile \i s] nu prezinte \ters]turi; nu se admit documente trimise prin
fax.
e) chitan[ele care atest] pl][i trebuie s] cuprind], în mod obligatoriu, urm]toarele: scopul pl][ii, opera[iunea pentru care se face plata, num]rul
\i data eliber]rii;
f) facturile aferente execut]rii lucr]rilor de construc[ie, repara[ie, vor fi înso[ite, dup] caz, de situa[ii de lucr]ri, contracte, acte adi[ionale,
anexe contract/contracte, note privind stadiul lucr]rilor, vizate de dirigin[ii de specialitate sau reprezentantul unit][ii de cult, dup] caz;
g) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune, al]turi de documentele justificative, \i un raport de justificare a utiliz]rii sprijinului
primit. (Anexa nr. 4.)
Proiectele se depun la sediul Comunei Hereclean - Registratur], în intervalul 01.06.2018- 15.06.2018.
OPIS ANEXE:
Anexa nr. 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar (se completeaz] de c]tre solicitant);
Anexa nr. 2 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului (reprezentatul legal al institu[iei);
Anexa nr. 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la comuna Hereclean
Anexa nr. 5 - Declara[ie pe proprie r]spundere a reprezentantului legal al institu[iei solicitante privind existen[a capacit][ii de a asigura suma
necesar] în cuantum de minim 10% din valoarea total] a finan[]rii;
Anexa nr. 6 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucr]rilor
men[ionate în devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus la documenta[ia ata\at] cererii-tip.
Anexa nr. 7 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] informa[iile furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu realitatea în
baza Contractului de finan[are.
Not]:
În cazul în care repara[iile capitale necesit] expertize, studii de rezisten[] sau alte documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte
doveditoare pentru necesitatea interven[iilor.
Pentru bisericile monument (biserici de lemn), vor fi ob[inute toate avizele \i acordurile prev]zute de Legea nr. 50/1991, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
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Anexa nr.1
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@

UNITATEA DE CULT
Nr. ______/______________

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar, de c]tre consiliul local Hereclean, în baza Ordonan[ei Guvernului nr. 82/2001, cu
modific]rile, complet]rile ulterioare \i ale Hot]rârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
Unitatea de cult solicitant]: _____________________________________________________
Cultul : _____________________________________________________________________
Adresa complet] a unit][ii de cult solicitante: ______________________________________
Adresa complet] a obiectivului (în cazul în care difer] de adresa unit][ii de cult): __________
___________________________________________________________________________
Numele \i prenumele reprezentantului:____________________________________________
Func[ia: _________________ Telefon: ________________ E-mail_____________________
Num]r de cod în cazul monumentelor istorice: _____________________________________
Cod IBAN: ........deschis la _______________________________Cod Fiscal: __________________________
Obiectul cererii:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Motivarea cererii: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Num]rul \i data autoriza[iei de construire, (dac] este cazul): __________________________
Data expir]rii: _________________________________________________
Num]rul \i data avizului unit][ii de cult ierarhic superioar]___________________________
Valoarea devizului lucr]rilor r]mase de executat:___________________________________
Stadiul lucr]rilor:____________________________________________________________
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul local:____________________
În ce valoare:________________________________________________________________
Dac] au fost justificate în totalitate sumele primite: _________________________________
CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care r]spund conform prevederilor legale \i m] oblig s] justific sumele primite, conform
normelor legale
Numele \i prenumele
_________________________
Semn]tura
_________________________
|tampila solicitantului

Anexa nr.2
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@
DECLARA{IE
Subsemnatul ....., domiciliat în localitatea...., str. ... nr..., bl..., ap..., jud. S]laj, cod po\tal..., posesor al actului de identitate .... seria....nr....., cod numeric
personal...., în calitate de reprezentant al unit][ii de cult..., declar c] am luat la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/
2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] nu m] aflu/persoana juridic] pe care o reprezint nu se afl] în nici una din urm]toarele situa[ii:
a) cu pl][ile/conturile blocate conform unei hot]râri judec]tore\ti definitive;
b) nu am înc]lcat/a înc]lcat cu bun] \tiin[] prevederile unui alt contract finan[at din fonduri publice;
c) nu sunt vinovat de declara[ii false cu privire la situa[ia economic];
d) nu am/are restan[e c]tre bugetul de stat, bugetul asigur]rilor sociale de stat, bugetul asigur]rilor sociale de s]n]tate, bugetele locale sau fonduri speciale;
e) nu sunt condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloas], în\el]ciune, delapidare, dare sau luare de mit], m]rturie mincinoas],
fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
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].
Semn]tura,______________
Data _________
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CONTRACT DE FINAN{ARE

Anexa nr.3
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@

În temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonan[a Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând
cultelor religioase recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare
a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract între:
Art. 1. P]r[ile contractului:
(1)
Comuna Hereclean, cu sediul în localitatea Hereclean, nr. 27 jude[ul S]laj, cod fiscal 4291581 cont virament ______________________
deschis la Trezoreria Zal]u, reprezentat de primar, denumit în continuare finan[ator,
\i
(2) ___________________________________________ cu sediul în_______________,
având adeverin[a de func[ionare nr............, eliberat] de .................................. coordonator de program/proiect - preot paroh
................................................... \i........................................ contabil/responsabil financiar, denumit] în continuare beneficiar.
Art. 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de.............. mii lei de c]tre finan[ator, în vederea realiz]rii de c]tre beneficiar a
proiectului/activit][ii @@______________________@@, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului local nr. ______________.
Art. 3. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprins] între data semn]rii acestuia de c]tre ambele p]r[i \i 30 noiembrie a anului în curs.
Art. 4. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor:
I. Finan[atorul:
a) dup] depunerea documenta[iei la registratura Primariei comunei Hereclean, în termen de maxim 30 zile dup] verificarea acesteia,
finan[atorul se oblig] s] vireze suma alocat] (tran\a pentru carea s-a depus documenta[ia) ca sprijin financiar;
b) are dreptul s] solicite rapoarte privind derularea proiectului;
c) are dreptul s] modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau s] rezilieze prezentul contract dac] beneficiarul comunic] date, informa[ii sau
înscrisuri false ori eronate, precum \i în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a obliga[iilor contractuale asumate de c]tre beneficiar;
d) s] efectueze controale \i s] verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar acordat.
II. Beneficiarul:
a) are dreptul s] solicite virarea sumelor reprezentând sprijinul financiar alocat, în urm]toarele condi[ii:
a.1) pe m]sura derul]rii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferent] cheltuielilor efectuate pân] la acea dat], în baza documentelor
justificative depuse (copii contracte, facturi, ordine de plata, chitan[e, etc);
a.2) dac] aceste cheltuieli pentru care a fost solicitat] suma se achit] dup] încasarea acesteia de la finan[ator, beneficiarul se oblig] s] depun]
copii de pe documentele care atest] efectuarea pl][ii (copii ordine de plat], chitan[e, etc.).
a.3) beneficiarul va putea solicita alt] tran\] (pân] la nivelul contractului) numai dup] justificarea efectu]rii pl][ii pentru suma primit] anterior
\i în baza documentelor men[ionate la pct. a.1).
b) se oblig] s] utilizeze suma alocat] numai în scopul realiz]rii proiectului prev]zut la art. 2;
c) se oblig] s] reflecte corect \i la zi, în eviden[ele sale contabile, toate opera[iunile economico-financiare ale proiectului \i s] le prezinte
finan[atorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derul]rii contractului;
d) se oblig] s] specifice, pe durata proiectului, pe afi\e, cataloage, alte materiale publicitare, faptul c] acestea au fost realizate prin sprijin
financiar de la bugetul Consiliului local Hereclean;
e) s] participe cu o contribu[ie proprie de minim 10% raportat] la nivelul sumei alocate prin acest contract;
f) se oblig] s] accepte controlul \i verific]rile organului de control al finan[atorului în leg]tur] cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie
sprijinul financiar primit.
Art. 5. Modificarea contractului:
(1) Beneficiarul are obliga[ia de a informa de îndat] finan[atorul, cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere, cu privire la orice
eveniment sau împrejurare de natur] a cauza o modificarea a proiectului.
(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adi[ional cu acordul ambelor p]r[i.
Art. 6. Încetarea contractului:
a) prin executarea obliga[iilor asumate de p]r[i;
b) la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat;
c) prin acordul de voin[] al p]r[ilor;
d) prin denun[are unilateral] în termen de 10 zile de la comunicarea notific]rii transmise în acest sens;
e) prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor asumate în termen de 30 zile calendaristice de
la data primirii notific]rii prin care p]r[ii în culp] i s-a adus la cuno\tin[] c] nu \i-a îndeplinit obliga[iile contractuale;
f) dac] for[a major] ac[ioneaz] sau se estimeaz] c] va ac[iona o perioad] mai mare de 3 luni.
Art. 7. For[a major]:
(1) Este exonerat] de r]spundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor ce-i revin partea care a fost împiedicat]
de interven[ia unui caz de for[] major];
(2) Este for[] major] evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat \i independent de voin[a p]r[ilor, care le opre\te s]-\i execute
obliga[iile ce le revin potrivit prezentului contract;
(3) Interven[ia for[ei majore trebuie comunicat] de partea care o invoc] în termen de dou] zile calendaristice de la data apari[ia acesteia.
Art. 8. Clauze speciale:
(1) Utilizarea sprijinului financiar în alte scopuri decât cele prev]zute în prezentul contract este interzis] \i atrage încetarea acestuia f]r]
interven[ia instan[ei judec]tore\ti.
(2) În ceea ce prive\te restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaz] dobânzi \i penalit][i de întârziere, conform legisla[iei privind
colectarea crean[elor bugetare, care se fac venit la bugetul comunei Hereclean.
Art. 9. Solu[ionarea litigiilor:
(1) Eventualele litigii dintre p]r[i urmeaz] a fi solu[ionate pe cale amiabil].
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(2) În cazul nerezolv]rii pe cale amiabil], litigiile urmeaz] a fi solu[ionate de instan[ele judec]tore\ti competente, potrivit legii.
Art. 10. Dispozi[ii finale:
(1) Comunic]rile între p]r[i în leg]tur] cu executarea prezentului contract vor fi f]cute numai în scris.
(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea crean[elor rezultate în urma rezilierii/încet]rii acestuia.
(3) Clauzele prezentului contract se interpreteaz] potrivit prevederilor codului civil \i se completeaz] cu prevederile Regulamentului privind
acordarea sprijinului financiar de la bugetul comunei Hereclean, unit][ilor de cult din jude[ul S]laj apar[inând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobat prin Hot]râre a Consiliului local.
Prezentul contract a fost încheiat ast]zi,… în 2 exemplare având aceea\i for[] juridic], un exemplar pentru finan[ator \i unul pentru beneficiar.
FINAN{ATOR,

BENEFICIAR,

COMUNA HERECLEAN
PRIMAR,
Dobrai Francisc

_______________

SECRETAR,
Fize\an Otilia-Cosmina
Contabil,
Laslo Mariana-Lenu[

Anexa nr.4
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@
RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR DE LA CONSILIUL LOCAL HERECLEAN
DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unit][ii de cult:
Unitatea ierarhic superioar] de cult
Denumirea unit][ii de cult
ora\ul sau comuna
Localitatea

satul

Adresa unit][ii de cult
Jude[ul
Codul IBAN
Cod Fiscal

2.

Datele de identificare ale reprezentantului:
Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):
Telefon:
E-mail:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1. Suma primit] în anul în curs
1

Suma primit]

2

Scopul pentru care a fost solicitat] suma1
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2. Scurt] descriere a lucr]rilor efectuate (maximmum 20 de rânduri)
Detaliere concret] a lucr]rilor efectuate pe banii primi[i de la Consiliul jude[ean (inclusiv achizi[ionarea de materiale de construc[ii):

3. Finan[]ri primite de la Consiliul LOCAL în perioada 2016- 2017 pentru unitatea de cult
Nr.

crt.

Anul

Suma (lei)

Destina[ia

1.
2.

Declar pe propria r]spundere c] facturile \i chitan[ele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institu[ii
ale statului pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie, care
este complet] \i corect].
NUME |I PRENUME _______________________
SEMN}TUR}
___________________
L.|.

DECLARA{IE

Anexa nr.5
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@

Subsemnatul ........, domiciliat în localitatea......, str. ..... nr..., bl...., ap..., jud. S]laj, cod po\tal...., posesor al actului de identitate.. seria...nr.....,
cod numeric personal...., în calitate de reprezentant al unit][ii de cult...., declar c] am luat la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri
\i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] voi asigura suma necesar], în cuantum de minim 10% din
valoarea total] a finan[]rii solicitate, de la Institu[ia finan[atoare, Consiliul Jude[ean S]laj, în baza Contractului de finan[are nr..... pentru executarea
lucr]rii de investi[ie a\a cu reiese din devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus.
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].
Data _________
Numele \i prenumele............................
Semn]tura,______________

DECLARA{IE

Anexa nr.6
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@

Subsemnatul ...., domiciliat în localitatea..., str. .. nr...., bl..., ap..., jud. S]laj, cod po\tal...., posesor al actului de identitate .... seria....nr...., cod
numeric personal...., în calitate de reprezentant al unit][ii de cult...., declar c] am luat la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri
\i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] voi folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru
realizarea lucr]rilor men[ionate în devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus în baza contractului de finan[are nr....
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].
Data _________
Numele \i prenumele.................
Semn]tura.........................
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DECLARA{IE

Anexa nr.7
la @@ Programul de acordare
a sprijinului financiar
unit][ilor de cult din comuna
Hereclean, apar[in`nd
cultelor religioase
recunoscute, pe anul 2018@@

Subsemnatul ................................................., domiciliat în localitatea......, str. ..... nr...., bl....., ap..., jud. S]laj, cod po\tal..., posesor al actului
de identitate ... seria...nr.., cod numeric personal...., în calitate de reprezentant al unit][ii de cult......, declar c] am luat la cuno\tin[] de prevederile
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România,
aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] informa[iile furnizate în dosarul de
finan[are sunt conforme cu realitatea, în baza Contractului de finan[are nr............
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].
Data _________

Numele \i prenumele............
Semn]tura,______________
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