
ROMANIA 

JUDETUL HARGHITA 
COMUNA MARTINI~ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 17/2019 
privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul local, alocate pentru activitati 

nonprofit de intere~ local in Comuna MARTINI~ 

Consiliul Local al Comunei MARTINI~ intrunit in ~edinta ordinara Ia data de 6 mai 2019; 
Avand in vedere : 

Expunerea de motive a primarului Comunei Martini~ , privind regimul finan~arilor 
nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activita~i nonprofit, de interes general, din buget 
local , ~i raportul Compartimentului financiar din cadrul primariei, 

Prevederile: 
- Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata cu Ordonan~a de Urgen~a 

nr.1 03/2013, ~i Ordonan~a de urgen~a nr. 14/2015, 
- Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Ordonan~ei nr. 51 . din 11. august 1998, actualizata, privind imbunatatirea sistemului de 
finantare a programelor, proiectelor ~i actiunilor culturale, 

- Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice ~i sportului cu modificarile ~i completarile ulterioare, a 
Hotararii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in 
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69/2000; Ordinului 
Pre!ledintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr.130/2006 privind finantarea 
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale 
asociatiilor pe ramura de sport judetene, cu modificarile ulterioare; Legii tinerilor nr. 350 
/2006, Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, 

- Legii nr. 489 din 2006, privind libertatea religioasa ~i regimul general al cultelor, 
republicata, 

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire Ia asociatii si fundatii , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

- Hotararii nr. 14 din 15.04.2019, privind aprobarea Bugetului local al Comunei Martini~ pe 
· anul·2019. 

in confortmitate cu prevederile: articolului 15. a Legii nr. 350/2005, privind regimul 
finan~arilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activita~i nonprofit de interes general, 
modificata de OUG nr.84/2008; OUG 58/2014. 

Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata, modificata cu Legea nr.29/2011, ~i ale . Legii nr.52/2003, privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata; . · 

In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit.a) , alin. 6 lit.a, art.45 alin 2 lit a) , f) ~i art.115 alin.1 
lit. b). din Legea . administratiei publice locale nr.215/2001 , republicata, modificata prin Legea nr. 
13/2012, Legea nr.20/2014, Legea nr. 115/2015, ~i Ordonan~a de urgen~a nr. 14/2015; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba PROGRAMUL ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI 
NERAMBURSABILE din fonduri publice, alocate pentru activitafi nonprofit de interes 
general, ce vor fi derulate de catre Com una Martini~ in anul 2019 conform Anexei nr.1. 



Art.2. (1 )Se aproba "Ghidul solicitantului" pentru elaborarea ~i prezentarea propunerilor de 
proiecte in cadrul Programului anual de colaborare a Comunei Martini~ cu asociatiile ~i fundatiile cu 
activitate socio - culturala, din Comuna Martini~ pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 

(2) Se aproba "Ghidul solicitantului" pentru elaborarea ~i prezentarea propunerii de proiect in 
cadrul Program anual de colaborare a Consiliului Local Mnartini~ cu asocia~iile ~i funda~iile din 
domeniul sportului, tineretului, din Comuna Martini~, pe anul 2019 , conform Anexei nr. 3. 

Art.3. Se aproba Regulamentul privind regimul finan~arilor nerambursabile de Ia bugetul local 
alocate pentru activita~i nonprofit de interes local din Comuna Martini~. conform Anexei nr. 4. 

(3) Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.4. Cu aducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se incuviin~eaza primarul 
comunei Martini~! ~i Compartimentul financiar din cadrul Primariei comunei Martini~ . 

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Martini~ , compartimentului 
financiar din cadrul Primariei, lnstitutiei Prefectului Judetului Harghita, prin grija secretarului 
comunei Martini~. 

· Martinif, 6 mai 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar: Hom dl Tunde 



ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
Comu~a MARTINI~ 
CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1. Ia Hotararea nr. 17/2019 

PROGRAM ANUAL 

• 
PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE in anul 2019, in baza 

' prevederilor Art.15 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, modificata de OUG 
nr.84/2008; OUG 58/2014. 

Nr. 
crt 

Denumire program Obiective 

Program anual de colaborare a Sustinerea financiara a 

1. Consiliului Local MARTINI~, cu asociatiilor 'i fundatiilor culturale 

asociatiile 'i fundatiile cu activitate din Comuna MARTINI~, pentru 
.. 

2. 

socio - culturala, din Comuna mentinerea traditiilor populare 

MARTINI~, 

Program anual de colaborare a Sustinerea financiara a 

Consiliului Local Martini' cu asociatiilor 'i fundatiilor care 

asociatiile fundatiile 

domeniul sportului, tineretului, 

din sprijina practicarea sportului (de 

performanta 'i cea pentru 

· ·sanatate, recreere) 'i educatia 

tineretului. 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar I comunei 
Ho~o i Tunde 

Sum a 
aprobata 

20.000 

26.000 



Anexa nr. 2 Ia Hotararea nr . .ftJ2019 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
pentru elaborarea §i prezentarea propunerilor de proiecte in cadrul "Programului anual 

de colaborare a Comunei MARTINIS cu asociatiile §i fundatiile cu activitate 
socio- culturala, ~ide turism din Cortiuna MARTI NI~, iNCEPAND CU ANUL 2019 

1. Autoritate finantatoare: 
Com una MARTINI~ , cu sediul in Com una MARTINI~ nr. 258, judetul Harghita. 

2. Denumirea programului: 
Program anual de colaborare a Comunei MARTINIS cu asociatiile ~i fundatiile cu activitate 
socio - culturala , ~i de turism din Comuna MARTiNI~, din Comuna MARTINI~ , incepand 
cu anul 2019 

3. Scopul programului: 
Cultura 9i traditia locala, precum 9i promovarea turismului local reprezinta o prioritate 

pentru Consiliul Local MARTINIS. 
Traditiile populare atrag m'ulti vizitatori in zona 9i in Comuna MARTINI~ , de aceea 

consideram necesar sustinerea asociatiilor si fundatiilor a carer activitate este mentinerea 
acestor traditii. ' ' ' ' ' 

4. Activitati finantate: 
Comuna MARTINI~ acorda sprijin financiar pentru activitati ce vor viza mentinerea traditiilor 
locale 9i promovarea turismului local , prin: 

organizarea evenimentelor culturale 
participarea Ia evenimente culturale nationale 9i cele din judetul Harghita 
sprijinirea ansamblelor populare 9i a fanfarelor de pe raza Comune MARTINI~ . 
promovarea turismului local 

Nu · se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii 
proprii a solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta 
indispensabila a proiectului. 

5. Beneficiarii programului 
Solicitantii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii, 

fundatii ori organizatii cu activitate in domeniul culturii 9i pentru promovarea turismului local -
constituite conform . legii, care i~i desfa~oara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a 
Comun~i MARTINI~. . 

6. Bugetul programului: 
Pe baza Hotararii nr. 14/2019, privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, bugetul 
programului· · este de 20.000 lei. 

7. Finantarea pro.iectelor . 
Finantarea asigurata de Comuna MARTINI~ va fide maxim 80% din bugetul total al proiectului. 
Diferenta de minim 20% din valoarea proiectului trebuie sa fie asigurata de catre solicitant 
(Contributie proprie ~i alte surse de finantare) . Contributia proprie obligatorie va fide minim 20% 
din bug~tul total al proiectului. 
Cerinta obligatorie: intocmirea unui proiect de buget foarte bine fundamentat, care sa includa 
toate cheltuielile legate de activitatile care urmeaza sa se desfa~oare, cu argumentarea 
oportunitatii ~i nivelului acestora. 

Proiectele propuse pentru finantare pe baza verificarii ~i evaluarii vor beneficia de 
finantarea integrala a cheltuielilor eligibile solicitate. 



Finan~area proiectelor se va realiza pe baza contractului de finan~are nerambursabila 
incheiat intre Beneficiar §i Comuna MARTINI~ . 
Cererile de finantare primite vor fi examinate de catre Comisia de evaluare/selectare numita 
de Primarul Comunei MARTINI~ , care raspunde pentru indeplinirea cerin1elor minime de 
calificare pe baza documentelor necesare depuse pentru indeplinirea acestor cerin1e. 

Cheltuieli eligibile: 
Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile in cadrul "Programului anual de 

colaborare a Consiliului Local MARTINI~ , cu asociatiile §i fundatiile cu activitate culturala ~i 
promovarea turismului local , in 

Comuna MARTINI~ TNCEPAND CU anul 2019. 

Cheltuieli privind cazarea: Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cat posibil pentru servicii 
de cazare in regim de 2 stele. 

Cheltuieli privind inchirierile: contract de inchiriere, pentru spatii , suprafete §i dotari necesare 
pentru derularea evenimentelor. 

Cheltuieli de transport §i servicii de transport: 
Aceasta categorie cuprinde cheltuielile privind biletele §i abonamentele de transport, bonuri de 
benzina, cheltuielile privind transportul persoanelor, echipamentelor §i materialelor. 
Transpor:tul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, Ia 
clasa a 11-a. 
Tn cazul efectuarii transportului cu autoturism proprietate personala se pot deconta 7,5 I 
combustibil Ia 100 de km parcur§i pe distanta cea mai scurta. 

Cheltuieli privind serviciile: 
Servicii de lnchiriere: inchirieri echipamente, mijloace de transport, sali pentru organizarea 
diferitelor actiuni (conferinte, seminarii, cursuri, expozitii , spectacole, activita~i turistice etc.). 
Se.rvicii de publicitate: editarea §i tiparirea unor publicatii - bro§uri, pliante, afi§e, bannere, etc. -
, traducerea §i tehnoredactarea unor materiale, realizare de filme, developari fotografii , 
materiale de promovare turistica. 

Cheltuieli privind materialele consumabile §i echipamente: rechizite de birou, materiale 
protocol, material~ didactice, materiale de promovare, materiale §i echipamente necesare 
pentru derularea proiectului, etc. 

Cheltuieli . de protocol: masa servita, alimente, dulciuri §i bauturi distribuite, achizitionarea de 
materii prime pentru servirea mesei, in afara de produsele alcoolice §i de tutun. 

Restul cateQ_oriilor de cheltuieli sunt neeligibile in cadrul ,Programului anual de colaborare a 
Cor:nunei MARTINI~ cu asociatiile §i fundatiile cu activitate socio-culturala ~i turistica din 
Comuna MARTINI~ " incepand cu anul 2019. Cheltuielile neeligibile necesare pentru 
derularea proiectului pot fi acoperite atat din contributia proprie cat §i din alte surse de finantare, 
tabelul de buget putand fi modificat in acest sens de catre solicitant fara aprobarea prealabila a 
finantat.orului. 

8. Cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea finantatoare §i documentele care 
urme~za sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective 

Pot participa Ia procedura de selectie de proiecte asociatiile §i fundatiile care desfa§oara 
activitati in domeniul culturii, si turismului local care i§i desfa§oara activitatea in raza 
administrativ-terit.oriala a Comunei MARTINI~ §i daca proiectul propus vizeaza activitati eligibile 
care se vor desfa§ura in Comuna MARTINI~ . 
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Cerinte minime de calificare: 
Solicitantii sunt obligati 

sa prezinte copia statutului, in care este inscrisa activitatea culturala ~i promovarea 
turismului local ; 
sa prezinte raportul de activitate pentru anul anterior, cu exceptia asociatiilor, 
organizatiilor nou-infiintate; 
sa faca dovada depunerii in termenele prevazute de lege a situatiei financiare pe anul 
anterior Ia organele fiscale competente, cu exceptia asociatiilor, organizatiilor nou
infiintate; 
sa nu se afle in litigiu cu institutia finantatoare; 
sa nu aiba restante Ia plata impozitelor, taxelor ~i contributiilor datorate bugetului de stat 
~i bugetului local. 

Documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor: 
a) cererea de finantare nerambursabila; 
b) copia bilantului contabil pe anul precedent !;>tampilat de Directia Generala a 

Finantelor Publice; 
c) copii dupa actul constitutiv, statutul ~i actele aditionale, dupa caz; 
d) raport privind activitatea solicitantului in anul precedent; 
e) copie dupa certificatul de inregistrare fiscala; 
f) certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca ~i-a indeplinit obligatiile de plata 

exigibile a impozitelor !;>i taxelor catre stat !;>i bugetele locale, precum !;>i contributiile 
. pentru asigurarile sociale de stat; 

g) declaratia pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea in urmatoarele 
prevederi: 

(1) Pentru aceea!;>i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura 
finantare nerambursabila de Ia aceea§i autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal. 

(2) Tn cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluia~i an calendaristic, mai mult 
de o finantare nerambursabila de Ia aceea~i autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate 
depa~i o treime din totalul fondurilor publice alocate pentru programele aprobate in bugetul 
autoritatii .finantatoare respective. 

h) al.te documente relevante privind activitatea asociatiei/organizatiei neguvernamentale 
fara seep lucrativ, dupa caz. 

9. lm~tructiuni privind datele limita care trebuie respectate §i formalitatile care trebuie 
indeplinite . 

Consiliul Local MARTINIS prin Comuna MARTINIS lanseaza anual eel putin o sesiune 
de selec1ie a proiectelor. in caz daca bugetul permite, se pot lansa mai multe sesiuni. 

Suma aferenta primei sesiuni de selec1ie in anul 2018, este de 20~000 lei, care se 
aproba od~ta cu prezentul regulament. 

Suma totala se APROBA ANUAL PRIN HOTARARE. 
Tn cazul in care se va organiza o a doua sesiuni a proiectelor, suma aferenta celei de a doua 
sesiuni de selec1ie .va fi sum a ramasa nerepartizata ~i/sau nedecontata in urma primei sesiuni. 
Solicitantul va depune propunerea de proiect Ia registratura Comunei MARTINIS , adresa 
Comuna MARTINIS nr.258, sau sub forma electronica Ia adresa de e-mail: 
comMARTINI~@yahoo .com . 

Data lim ita pentru depunerea propunerilor de proiecte:20. 05.2019, orele 11 :00, ~i se 
aproba anual prin hotarare de consiliu. 

Riscul transmiterii propunerilor de proiecte Ia sediul autoritatii finantatoare, cu 
respectarea termenului limita prevazut mai sus, este in sarcina exclusiva a solicitantului. 

Propunerile de proiecte sosite dupa data limita stabilita se returneaza nedeschise 
solicitantilor respectivi, ori pot fi luate inapoi de reprezentan1ii depunatorilor. 

10. lnstructiuni privind modul de elaborare §ide prezentare a propunerii de proiecte 
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Solicitantul are obligatia de a elabora propunerea de proiect, in conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului, in limba romana sau in limba maghiara, insotita de 
traducerea legalizata in limba romana. 

Propunerea de proiect trebuie sa aiba caracter ferm ~i obligatoriu din punct de vedere al 
continutului ~i trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o 
persoana imputernicita legal de acesta. Bugetul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a 
contractu lui de finantare nerambursabila. 

Solicitantul are obligatia de a exprima sumele in lei in propunerea de proiect. 
Solicitantul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea finantatoare, pentru a 
permite verificarea de catre autoritatea finantatoare a capacitatilor sale. 
Autoritatea finantatoare are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor 
prezentate de catre solicitanti in scopul verificarii indeplinirii cerintelor de calificare. 
Documentele depuse in copie de catre solicitanti vor fi semnate pentru conformitatea cu 
originalul de catre reprezentantul legal al solicitantului. 

Dreptul de a solicita clarificari privind Ghidul solicitantului 
Orice solicitant care a obtinut, in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru 
elaborarea §i prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita §i de a primi clarificari 
din partea autoritatii finantatoare. 
Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspuns Ia orice solicitare de clarificari, dar 
numai Ia acele solicitari care au fost primite cu eel putin 6 zile inainte de data limita pentru 
depunerea propunerilor de proiect. 
Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul Ia solicitarile de clarificari cu eel 
putin 4 zile inainte de data lim ita pentru depunerea propunerilor de proiect. 
Autorit~tea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, 
documentatia pentru elaborarea §i prezentarea ofertei ~i este obligata sa comunice in scris 
tuturor solicitantilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte 
intervalul de timp prevazut Ia alineatul precedent. 

11. Condi_tiile de modificare sau de retragere a proiectului 
Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea 
corespunzatoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contract~lor de achizitie publica de lucrari, produse ~i servicii, precum ~i a contractelor 
de c:;oncesiune de lucrari §i servicii publice, cu modificarile ulterioare. 

12. Conditiile de anulare a selectiei de proiecte 
Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
de finantare nerambursabila in conditiife prevazute Ia Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, privind atribuirea contractelor · de achizitie publica de lucrari, prod use §i servicii, 
precum §i a contractelor de concesiune de lucrari §i servicii publice, cu modificarile ulterioare. 

13. lnformatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare 
nerambursabila 

Procedura de selectie a proiectelor 
Anterior procedurii de selectie §i evaluare membrii comisiei de evaluare ~i selectare sunt obligati 
sa depuna declaratie de impartialitate conform legii. 
Cererile de finantare primite vor fi examinate de catre Comisia de evaluare/selectare stabilita de 
Primarul Comunei MARTINI~. care raspunde pentru indeplinirea cerintelor minime de 
calificare, precum ~i analizarea documentelor necesare pentru indeplinirea acestor cerinte 

Nu sunt eligibile: 
proiectele ale carui beneficiar nu §i-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor §i 
taxelor catre stat ~i bugetele locale, precum ~i contributiile pentru asigurarile sociale de stat; 
furnizeaza informatii false in documentele prezentate; 
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proiectele ale carer beneficiarl nu prezinta raportul de activitate pe anul PRECEDENT ori 
actiunile din aceste proiecte/programe sunt neconforme, ori contrare scopului 
asociatiei/fundatiei ; 
a comis o grava grel?eala in materie profesionala sau nu l?i-a indeplinit obligatiile asumate 
printr-un alt contract de finantare nerambursabila, in masura in care autoritatea finantatoare 
poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens; 
face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de 
dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
nu prezinta declaratiile pe propria raspundere mentionate Ia punctul 8, litera ,g" din 
prezentul Ghid; 
cererile incomplete sau completate in mod necorespunzator; 
cererile sosite dupa termenul limita de depunere; 
cererile ce au ca obiect activitati nerelevante pentru obiectivele programului ; 
proiectele care nu corespund cu scopurile l?i obiectivele declarate in programul lansat; 
cererile pentru sume solicitate ce reprezinta mai mult de 80% din valoarea totala a 
proiectului ; 
contributia proprie nu este de minim 20% din bugetul total al proiectului ; 
cererile care nu sunt semnate §i l?tampilate in original ; 
proiectele ale carer activitati sunt incepute sau finalizate Ia data incheierii contractului de 
finantare nerambursabila. 

Criterii. de evaluare 

Sectiune 
Punctaj 

1. Cat de relevanta este propunerea privind scopul programului ~i activitatile 5 finantate? 
2. wIn ce masura activitatea din anul precedent a fest desfal?urata in Com una 

5 MARTINIS , conform raportului de activitate pe anul precedent? 
3. Buget §i eficacitatea costurilor- In ce masura bugetul este clar, realist ~i detaliat, in 5 
ce masura sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului? 
4. Rezultatele proiectului - Ce rezultate concrete se vor realiza? 10 
4.1 . Cate adivitati se vor realiza? 5 
4.2. Numarul persoanelor care ar putea beneficia in mod direct sau indirect de pe 

5 urma rezultatelor propuse 
Punctaj maxim 25 

Nota: Nu poate fi luat in considerare pentru a fi finantat un proiect care nu a intrunit un minim de 
15 puncte. 

in cursu! procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finantatoare poate 
solicita clarificari §i completari ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea 
indeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificarile §i completarile solicitate de comisia de selectare 
se vor inainta in termen de eel mult 5 zile de Ia data primirii solicitarii. 

Numarul de participanti Ia procedura de selectie de proiecte nu este limitat. 
Autoritatea finantatoare va repeta procedura de selectie de proiecte in cazul in care 

exista un singur participant. 
in cazul in care in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de 

proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractu! de finantare nerambursabila 
acestuia, in conditiile legii ~i a prezentului Ghid. 

Comisia de evaluare l?i selectie va proceda Ia analiza l?i evaluarea proiectelor l?i va 
intocmi un Proces Verbal , in care va arata situatia evaluarii l?i selectarii proiectelor, cele care 
vor fi selectate §i cele respinse de Ia finantare, cu motivatiile de rigoare. 
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14. incheierea contractului 
in vederea asigurarii transparentei autoritatea finantatoare va da publicitatii lista 

proiectelor selectate ~i va comunica in termen de 5 zile dupa evaluarea propunerilor de proiecte 
beneficiarului rezultatul selectiei , in vederea prezentarii acestuia Ia contractare. 

Contractu! se incheie intre Consiliul Local MARTINI~ prin Comuna MARTINI~ ~i 
asociatia/fundatia/organizatia careia i s-a selectionat proiectul. 
Rezultatele vor fi comunicate prin afisare Ia sediul Primariei MARTINI~ . 

Daca in termen de 30 de zile de Ia data comunicarii rezultatului selectiei solicitantul nu se 
prezinta pentru incheierea contractului de cofinantare se considera ca finantarea nu a fest 
acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de Ia finantare. 

La incheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul este obligat sa 
semneze o declaratie de impartialitate. 

in cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie sa se desfa~oare in anul 
bugetar respectiv, activita1ile proiectelor trebuie sa fie derulate in perioada urmatoare semnarii 
contractului de finan1are nerambursabila, iar proiectele trebuie sa fie decontate conform 
contractului de finan1are nerambursabila. 

15. Solutionarea contestatiilor 
Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim 

printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale, are dreptul de a 
contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie. 

Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii 
contenciosului-administrativ. 

Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, obligarea autoritatii 
contractante de a emite un act, obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri 
necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. 

16. Decontarea §i alocarea sumei 
Comuna MARTINI~ va efectua plata catre asociatiile/organizatiile neguvernamentale, fara seep 
lucrativ, selectati in cadrul procedurii de selectie publica de proiecte, prin virament in contul 
bancar al acesteia, intr-o singura tran~a. cu decontarea ulterioara. 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretarul comu 

Homorodi T n 
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Anexa nr. 3 Ia Hotararea nr. Ak- 12o1s 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect in cadrul 

"Program anual de colaborare a' Consiliului Local MARTINI~ cu asociatiile ~i fundatiile din 
domeniul sportului, tineretului, din Comuna MARTINI~, " pe anul 

1.Autoritatea finantatoare: 
Comuna MARTINI~ , cu sediul in Comuna MARTINI~ nr. 258, judetul Harghita. 

2. Denumirea programului: 
"Program anual de colaborare a Consiliului Lo~al MARTINI~ cu asociatiile ~i fundatiile din 
domeniul sportului, tineretului, din Comuna MARTINI~, pe anul 2019. 

3. Scopul programului: 
Scopul programului este valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, 
pregatire, competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, practicarea sportului pentru sanatate, 
educatie, recreere ca parte integranta a modului de viata, in vederea mentinerii sanatatii a individului 
si societatii, si a voluntariatului din Comuna MARTINIS, 

I I I 

4. Activitati finantate: 
Cre§terea contributiei semnificative §i constante a sportului pentru sanatate ~i a voluntariatului din 
Comuna MARTINI9, Ia reprezentarea ~i sporirea prestigiului Comunei MARTINI9 pe plan national 
§i judetean, prin: 

- Sprijinirea cluburilor, asociatiilor sportive si/ sau asociatiile locale care au in statut activitate an 
aceste domeniu in vederea organizarii , participarii 

Ia competitii judetene prin sprijinirea achizitionarii echipamentelor sportive, inchirierea 
spatiilor/terenurilor sportive, asigurarea cheltuielilor taxei de participare ; 

- Sprijinirea organizarii competitiilor sportive locale si zonale, in Comuna MARTINIS , prin 
asigurarea fondurilor pentru chirie sala/ teren sport, premii , cazare si servicii ; ' 

- Sustinerea activitatii de performanta Ia nivelul copiilor §i juniorilor prin sprijinirea achizitionarii 
echipamentelor sportive §i inchirierea spatiilor sportive necesare pregatirii lor 

- Sustinerea contributiei proprii pentru proiecte depuse in acest domeniu Ia diferite organisme de 
finantare; 

5. Ben.eficiarii programului 
Solicitantii pot fi, cluburile sportive de drept privat §i asociatiile pe ramura de sport locale si/sau 
asociatiile locale care au in statut activitate an aceste domeniu in Comuna MARTINI9. 

6. Bugetul programului: 
Pe baza Hotararii nr.14/2019, privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, bugetul programului 
este de 26.000 Lei. 

7.Finantarea proiectului 
- finantarea asigurata de Consiliul Local MARTINI9, prin Comuna MARTIN19, va fi de maxim 80% 

din bugetul total al proiectului. Diferenta de minim 20% din valoarea proiectului trebuie sa fie asigurata 
de catre solicitant (Contributie proprie §i alte surse de finantare) . Contributia proprie obligatorie va fide 
minim 20% din bugetul total al proiectului. 
Cerinta obligatorie: 

lntocmirea unui proiect de buget foarte bine fundamentat, care sa includa toate cheltuielile legate 
de activitatle care urmeaza sa se desfa§oare, cu argumentarearea oportunitatii §i nivelului acestora. 



-Proiectele, pe baza verificarii ~i evaluarii vor beneficia de finantarea integra Ia a cheltuielilor eligibile 
solicitate, pana Ia limita fondurilor aprobate pentru acest program. 

- Finantarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finantare nerambursabila incheiat 
Tntre Beneficiar si Com una MARTINIS, 

I • 

- Cererile de finantare primite vor fi examinate de catre Comisia de evaluare/selectare numita de 
Primarul Comunei MARTINI~, care raspunde pentru indeplinirea cerintelor minime de calificare pe 
baza documentelor necesare depuse pentru Tndeplinirea acestor cerinte. 

Cheltuieli eligibile: 
Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile : 
- Cheltuieli privind cazarea: 
Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cat posibil pentru servicii de cazare Tn regim de 2 stele. 
- Cheltuieli de transport, ~i servicii de transport : 

Aceasta categorie cuprinde cheltuielile privind biletele ~i abonamentele de transport, bonuri de 
benzina, cheltuielile privind transportul persoanelor, echipamentelor ~i materialelor. 
Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, Ia clasa a 11-
a. 
Tn cazul efectuarii transportului cu autoturism proprietate personala se pot deconta 7,5 I combustibil Ia 
100 de km parcur~i pe distanta cea mai scurta. 

- Cheltuieli privind serviciile: 
SeNicii de Tnchiriere: Tnchirieri, intretinerea echipamente sau spatii sportive, si serviCII. 

- Cheltuieli privind echipamentele: ahizitionare echipamente sportive, servicii 
- Cheltuieli privind materialele consumabile : cupe, medalii , diplome,etc. 
- Alte cheltuieli: -taxa de participare Ia diferite competitii nationale, internationale ~i olimpice. 
-asigurarea serviciilor medicale, 
-alimentatia de efort, 
-cheltuieli de arbitraj. 

Cheltuielile eligibile trebuie sa fie justificate ~i oportune, Tn conformitate cu obiectivele 
programului/proiectului formulate Tn cererea de finantare. 

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile Tn cadrul , Programului anual de colaborare a 
Consiliului Local MARTINI9 cu asociatiile ~i fundatiile din domeniul sportului , tineretului , din Comuna 
MARTINI9,'' pe anul 2019. 

Cheltuielile neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi acoperite atat din · contributia 
proprie cat ~i din alte surse de finantare, tabelul de buget putand fi modificat Tn acest sens de catre 
solicitant fara aprobarea prealabila a finantatorului. · 

. 8. Cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea finantatoare ~i documentele care 
urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective. 
Pot participa· Ia procedura de selectie de proiecte cluburile sportive de drept privat , asociatiile pe 
ramura de sport, si · /sau asociatiile locale care au Tn statut activitate in aceste domeniu Tnregistrate 
legal, care T~i desfa~oara activitatea Tn Comuna MARTINI9, daca proiectul propus vizeaza activitati 
eligibile 

Sunt eligibile acele cluburi sportive de drept privat , asociatiile pe ramura de sport, si /sau asociatiile 
locale care au Tn statut activitate in aceste domeniu care intra sub incidenta Legii nr. 69/2000 privind 
educatia fizica ~i sportul , cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i a Ordinului nr. 130/2006 a 
pre~edintelui Agentiei Nationale pentru Sport, privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a 
proiectelor cluburilor sportive de drept privat ~i ale asociatiilor pe ramura de sport judetene ~i ale 
municipiului Bucure~ti, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i Acele Asociatii civile 
care au prevazut in statut pe langa alte activitati ~i sunt inregistrati in ORC conform 
Dispozitiilor OUG nr. 26/2000, cu privire Ia asociatii si fundatii. 
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Criteriile de eligibilitate 
Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul nr. 130/2006 a pre~edintelui Agentiei Nationale pentru 
Sport, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
• sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii; 
• sa fie o structura asociativa care practica voluntariat, recunoscuta in conditiile legii ; 
• sa faca dovada ca sunt inregistrati in ORC conform Dispozitiilor OUG nr. 26/2000, cu privire 
Ia asociatii fundatii. 
• sa faca dovada depunerii situatiei financiare Ia data de 31 decembrie anul precedent Ia organul fiscal 
competent; 
• sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior Ia institutia publica careia ii solicita atribuirea 
unui contract de finantare; 
• sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele ~i taxele catre stat, precum ~i contributii 
neachitate cum este catre asigurarile sociale de stat; 
• sa nu se afle in litigiu cu institutia publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finantare; 
• sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare; 
• sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statuare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii , precum ~i a legii ; 
• sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in stare de 
dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
• sa depuna cererea de finantare completa in termenul stabilit de autoritatea finantatoare. 
• este obligatorie inscrierea indicatorilor de rezultate ~i de eficienta in cererea de finantare 
• componenta echipelor sportive trebuie sa fie mai mare de 50% fermata din persoane domiciliate in 
UAT MARTINI~ ; 

Cerinte minime de calificare 
- sa prezinte copia statutului; 
- sa prezinte raportul de activitate pentru anul anterior, cu exceptia asociatiilor, organizatiilcir nou-
infiintate; 
- sa .faca dovada depunerii in termenele prevazute de lege a situatiei financiare pe anul anterior Ia 
organele fiscale competente, cu exceptia asociatiilor, organizatiilor nou-infiintate; 
- $a nu se afle in litigiu cu institutia finantatoare. 
Documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor: 

a) cererea de finantare nerambursabila; 
b) copie dupa bilantul contabil pe anul precedent ~tampilat de Directia Generala a Finantelor 

Publice; 
c) copii dupa actul constitutiv, statutul ~i actele aditionale, dupa caz; 
d) raport privind activitatea solicitantului in anul precedent; 
e) copie dupa certificatul de inregistrare fiscala; 
f) certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca ~i-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a 

impozitelor ~i taxelor catre stat, precum ~i contributiile pentru asigurarile sociale de stat; 
g) declaratia pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea in urmatoarele prevederi : 

(1) Pentru aceea~i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare 
nerambursabila de Ia aceea~i autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal. 
(2) Tn cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluia~i an calendaristic, mai mult de o 
finantare nerambursabila de Ia aceea~i autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depa~i o 
treime din totalul fond uri lor publice alocate pentru programele aprobate in bugetul autoritatii 
finantatoare respective. 

h) alte documente relevante privind activitatea asociatiei/organizatiei neguvernamentale fara 
scop lucrativ, dupa caz; 

9.1nstructiuni privind datele lim ita care trebuie respectate §i formalitatile care trebuie indeplinite 
Consiliul Local al Comunei MARTINIS, lanseaza anual eel putin o sesiune de selectie a proiectelor. 

in caz daca bugetul permite: se pot Jansa mai multe sesiuni. ' 
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Suma aferenta primei sesiuni de selec,ie in anul2019, este de 26000 lei, care se aproba 
odata cu prezentul regulament. 

Suma totala se APROBA ANUAL PRIN HOTARARE. 
Solicitantii vor depune propunerea de proiect Ia registratura Comunei MARTINI$, adresa Comuna 
MARTINI$, nr.258 
Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.05.2019, orele 11.00. ~i se aproba anual 
prin hotarare de consiliu . 

Riscul transmiterii propunerilor de proiecte Ia sediul autoritatii finantatoare, cu respectarea termenului 
limita prevazut mai sus, este in sarcina exclusiva a solicitantului. 
Propunerile de proiecte sosite dupa data lim ita stabilita se returneaza nedeschise solicitantilor 
respectivi. 

10.1nstructiuni privind modul de elaborare §ide prezentare a propunerii de proiect 
Solicitantul are obligatia de a elabora propunerea de proiect, in conformitate cu prevederile Ghidului 
solicitantului in limba romana sau in limba maghiara inso,ita de traducerea legalizata in limba 
romana . 
Propunerea de proiect trebuie sa aiba caracter ferm ~i obligatoriu din punct de vedere al continutului 
~i trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana 
imputernicita legal de acesta. Bugetul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de 
finantare nerambursabila. 
Solicitantul are obligatia de a exprima pretul in lei in propunerea de proiect. 
Solicitantul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea finantatoare, pentru a 
permite verificarea de catre autoritatea finantatoare a capacitatilor sale. 
Autoritatea finantatoare are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate 
de catre solicitanti in scopul verificarii indeplinirii cerintelor de calificare. 
Documentele depuse In copie de catre solicitanti vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de 
catre reprezentantullegal al solicitantului. 

Dreptul de a solicita clarificari privind Ghidul solicitantului 

Orice solicitant care a obtinut, in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru 
elaborarea ~i prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita ~i de a primi clarificari din 
partea autoritatii finantatoare. 
Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspuns Ia orice solicitare de clarificari, dar 
numai Ia acele solicitari primite cu eel putin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea 
propunerilor de proiect. 
Autoiitatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul Ia solicitarile de clarificari cu eel putin 
4 zile inainte de data lim ita pentru depunerea propunerilor de proiect. 
Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, 
documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea ofertei ~i este obligata sa comunice in scris tuturor 
solicitantilor orice c;~stfel de completare. 
Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte intervalul de timp prevazut Ia alineatul precedent. 

11. Conditille de modificare sau de retragere a proiectului 

Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzatoare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica de lucrari, produse ~i servicii, precum ~i a contractelor de concesiune de lucrari ~i 

servicii publice, cu modificarile ulterioare. 

12. Conditiile de anulare a selectiei de proiecte 
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Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
finantare nerambursabila In conditiile prevazute Ia Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari , produse §i servicii , precum §i a 
contractelor de concesiune de lucrari §i servicii publice, cu modificarile ulterioare. 

13. lnformatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare 
nerambursabila 

Procedura de selectie a proiectelor 
Anterior procedurii de selectie §i evaluare membrii comisiei de evaluare §i selectare sunt obligati sa 
depuna declaratie de impartialitate conform legii. 
Cererile de finantare primite vor fi examinate de catre Comisia de evaluare/selectare stabilita de 
Primarul Comunei MARTINI~, care raspunde pentru lndeplinirea cerin1elor minime de calificare pe 
baza documentelor necesare depuse pentru lndeplinirea acestor cerin1e. 

Nu sunt eligibile: 

- proiectele ale carer beneficiar nu §i-a lndeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor §i taxelor 
catre stat, precum §i contributiile pentru asigurarile sociale de stat; 
- -furnizeaza informatii false In documentele prezentate; 
- -proiectele ale carer beneficiar nu prezinta raportul de activitate pe anul precedent ori actiunile din 
acest proiecte/programe sunt neconforme ori contrare scopului asociatie/fundatie. 
- face obiectul unej proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja In stare de dizolvare ~au de 
lichidare, In conformitate cu prevederile legale In vigoare; 
- nu prezinta declaratiile pe propria raspundere nientionate Ia punctul 8, litera ,g" din prezentul Ghid ; 
- cererile incomplete sau completate In mod necorespunzator; 
- cererile sosite dupa termenul limita de depunere; 
- cererile ce au ca. obiect activitati nerelevante pentru obiectivele programului; 
- proiectele care nu corespund cu scopurile §i obiectivele declarate In programul lansat; 
- cererile pentru sume solicitate ce reprezinta mai mult de 80% din valoarea totala a proiectului; 
- cererile care nu sunt semnate §i §tampilate In original ; 

Criterii .de· evaluare 

Sectiune Punctaj 

1. Cat de relevanta este propunerea privind scopul programului :;;i activitatile 
5 

finan1ate? 

2. In ce masura activitatea din anul precedent a fast desfa§urata In Com una 
5 

MARTINI~ conform raportului de activitate pe anul precedent? 

3. Buget §i eficacitatea costurilor- Tn ce masura bugetul este clar, realist si detaliat, In 5 
' . . I . 

ce masura sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului? 

4. Rezultatele proiectului - Ce rezultate concrete se vor realiza? 10 

4.1. Cate activitati se vor realiza? 5 

4.2. Numarul persoanelor care ar putea beneficia In mod direct sau indirect de pe 
5 

urma rezultatelor propuse 
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\ Punctaj maxim 25 

Nota: Nu poate fi luat in considerare pentru a fi finantat un proiect care nu a intrunit un minim de 15 
puncte. 

In cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finantatoare poate solicita 
clarificari ~i completari ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea indeplinirii criteriilor 
de eligibilitate. Clarificarile ~i completarile solicitate de comisia de selectare se vor inainta in term en de 
eel mult 5 zile de Ia data primirii solicitarii. 

Numarul de participanti Ia procedura de selectie de proiecte nu este limitat. 
Autoritatea finantatoare va repeta procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur 
participant. 
Tn cazul in care in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, 
autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractu! de finantare nerambursabila acestuia, in 
conditiile legii ~i a prezentului ghid. 
Comisia de evaluare ~i selectie va proceda Ia analiza ~i evaluarea proiectelor ~i va intocmi un Proces 
Verbal, in care va arata situatia evaluarii ~i selectarii proiectelor, cele care vor fi selectate ~i cele 
respinse de Ia finantare, cu motivatiile de rigoare. 

14. Tncheierea contractului 

In vederea asigurarii transparentei autoritatea finantatoare va da publicitatii lista proiectelor selectate ~i 
va comunica in termen de 5 zile beneficiarului rezultatul selectiei, in vederea prezentarii acestuia Ia 
contractare. 
Contractu! se incheie intre Consiliul Local MARTINI~, prin Comuna MARTINI~ , ~i asociatialclubul 
sportiv careia i s-a selectionat proiectul. 
Rezultatele vor-fi comunicate prin afisare Ia sediul Primariei MARTINIS, . . . . ' 
Daca in termen de 30 de zile de Ia data comunicarii rezultatului selectiei solicitantul nu se prezinta 
pentru incheierea contractului de cofinantare se considera ca finantarea nu a fost acceptata, iar 
proiectele in cauza se elimina de Ia finantare. 

La incheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul este obligat sa semneze o 
c;leclaratie de impartialitate. 
Tn cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie sa se desfa~oare in anul bugetar respectiv, 
activit~tile proiectelor trebuie sa fie derulate in perioada urmatoare semnarii contractului de finantare 
nerambursabila, iar proiectele trebuie sa fie decontate conform .contractului de finantare nerambursabila. 

15. Solutionarea contestatiilor 

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al 
autoritatii ·contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale, are dreptul de a contesta actul respectiv pe 
cale administrativ-jurisdictionala sau in justitie. 
Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii 
contenciosului-administrativ. 
Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite 
un act, obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor 
ce afecteaza procedura de atribuire. 

16. Decontarea §i alocarea sumei 

Comuna MARTINI~ va efectua plata catre asociatiile/fundatiile/organizatiile neguvernamentale, fara 
scop lucrativ, selectati in cadrul procedurii de selectie publica de proiecte, prin virament in contul 
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bancar al acesteia, Tntr-o singura tran§a, sau conform celor precizate Tn contractu! de finantare, cu 
decontarea ulterioara, conform prevederilor contractului Tncheiat. 
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Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretarul comunei 
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ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
COMUNA MARTINI~ 
CONSILIUL LOCAL Anexa nr.4. Ia Hotararea nr.17 /2019 

REGULAMENT 
privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul local alocate pentru activitati 

nonprofit de interes local 

CAPITOLUL I - Dispozitii generate 

SCOP si DEFINITII . . 
1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru 
atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale 
actului sau deciziei autoritatiilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de 
finantare nerambursabila acordate din bugetullocal al Comunei MARTINIS. 
2. in intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au ~rmatoarea semnificatie: 

a) activitate generatoare de profit- activitate care produce un profit in mod direct pentru o 
persoana fizica sau juridica; 
b) autoritate finantatoare -Comuna MARTINI~, 
c) beneficiar- solicitantul caruia i se atribuie contractu I de finantare nerambursabila in urma 
aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte; 
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea 
nerambursabila; 
e) ~ contract de finantare nerambursabila- contract incheiat, in conditiile legii , intre Cornua 
MARTINI~, in calitate de autoritate finantatoare pe de o parte si beneficiar, solicitantul caruia i se 
atribui~ contractu! de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de 
proiecte pe alta parte; 
f) finantare nerambursabila- alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfa~urarii 
qe catre . pe(soane fizice sau persoane juridice fara seep patrimonial a unor activitati nonprofit care 
sa contribuie Ia realizarea urior actiuni sau programe de interes public Ia nivelul comunei MARTINIS; 
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Com una MARTINI~, ' 
h) $Oiicltant :- or'ice persoana fizica sau juridica fara seep patrimonial care depune o propunere de 
prqiect. 
3. Prezentul regulament stabile~te procedura privind · atribuirea contractu lui de finantare 
nerc;tmbursabila. 
4. _Sqlicitantii tr~buie sa fie persoane fizice sau juridice fara seep patrimonial - asociatii orifundatii 
constituite conform legii, institutii de cult. · 
5. Fini:intarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru . programele ~i · proiectele de 
interes public initiate ~i organizate de catre solicitanti, in completarea veniturilor proprii ~ i a celor 
primite sub forma .de donatii ~i sponsorizari. 

DOMENIU DE APLICARE 

&. Prevederile prezentului regulament se a plica pentru atribuirea oricarui contract de finantare 
nerambursabila de Ia bugetul local al Comunei MARTINI~ , 
7. Pre;zentul regulament nu se aplica fon(jurilor speciale de interventie in caz de calamitate si 
desprijinire c;l persoanelor fizice sinistrate ~i nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. 
8. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit ~i nici pentru 
activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, 
cu modificarile ulterioare. 
9. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati 
ce presupun dezvoltarea infra~tructurii solicitantului • cu exceptia cazului in care aceasta 
reprezinta o componenta indispensabila a proiectului, si nici pentru cheltuieli care se 

. ' 
constituie intr-o forma sau alta in renumeratie pentru membrii organizatiei. 

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA 



10. Principiile care stau Ia baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt: 
a) Iibera concurenta respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce 
desfa~oaraactivitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar; 
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor 
care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea 
contractului de finantare nerambursabila; 
c) transparenta, respectiv punerea Ia dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoarela 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a 
criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel !neat orice persoanafizica 
sau juridica ce desfas~ara activitati nonprofit sa aiba ~anse egale de a i se atribui contractu! 
respectiv; 
e) excluderea cumulului, in sensu! ca aceea~i activitate urmarind realizarea unui interes 
general,regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare 
nerambursabila de Ia aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an; 
f) neretroactivitatea, respectiv exclude rea' posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei 
activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata Ia data incheierii contractului 
definantare; 
g) cofinantarea, in sensu! ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de 
minimum 20% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului; 
h) anualitatea, in sensu! derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic in care 
s.:a acordat finantarea nerambursab.ila din ·bugetullocal al comunei. 

11. Finantarea se acorda pentru acoperirea partial a ·a unui program ori proiect in baza unui 
c0ntract incheiat intre parti, si a anexelor 2.1 - cerere de finantare Si 2.2 - buget. 
12. Pel)tru acela~i domeniu, un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare 
nerambursapila in decursul unui an; 
13. Tn cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursu! aceluiasi an calendaristic, mai mult de o 
finan.tare nerambursabila pentru domenii diferite de Ia acea~j autoritate finantatoare, nivelulfinantarii 
nu poate depa~i 0 treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobateanual in bugetul 
autoritatii finantatoare respective. 

PREVEOERIBUGETARE 

14. Programele si proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor 
fondului anual aprobat de Consiliu l local al comunei MARTINI~ , stabilit potrivit prevederilor legale 
referitoare Ia 13laborarea, aprobarea, executarea ~i raportarea bugetului local. 

INFORMAREA, PUBLICAREA ~I TRANSPARENTA 

15. Prqcedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile 
nerambursabile, de~emnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare, procedurile .de atribuire 
a .contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila semnate de 
autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile 
nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind 
liberul acces Ia informatiile de interes public. 

CAPITOLUL II - Proce~ura de solicitare a finantarii 

1. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face pe baza selectiei publice de 
proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri 
publice, prin selectare~ acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute Ia punctul 
1 0 al primului capitol. 
2. Anual va exista . una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor, in functie proiectele de 
aparute in cursul anului, si a fondurilor ce pot avea ca destinatie, realizari de proiecte. 
3. Procedura de selectie' de proiecte, organizata de Comuna ' MARTINI~ , va cuprinde urmatoarele 
etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile; 



b) publicarea anuntului de participare; 
c) inscrierea candidatilor; 
d) transmiterea documentatiei; 
e) prezentarea propunerilor de proiecte; 
f) verificarea eligibilita~ii, lnregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare Ia capacitatea tehnica si 
financiara; 
g) evaluarea propunerilor de proiecte; 
h) comunicarea rezultatelor; 
i) incheierea contractului sau contractelor de finan~are nerambursabila; 
j) publicarea anun~ului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila 

4. Documentatia de solicitare a finantarii se va depune In doua exemplare (original si copie) 
Ia registratura Comunei MARTINI~, 'Ia sediul Primariei MARTINI~, situat in MARTINI~,nr. 258; 
5. Documentatia va fi intocmita in limba romana sau In limba maghiara, lnsotita de traducerea 
legalizata In limba romana. 
6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului ~i trebuie 
sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana lmputernicita 
legal de acesta. 

7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) ~iva ramane term pe toata 
durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila. 
8. In vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare , documenta~iile 
prevazute Ia pet. 9 si 10 din prezentul capitol se vor depune In termenul stabilit de catre autoritatea 
finantatoare prin anuntul de participare. 
9. Documenta~ia solicitan~ilor persoane juridice va contine actele prevazute mai jos: 
a) formularul de solicitare a finantarii conform anexei 2.1 Ia prezentul Regulament; 
b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului conform anexei nr.2.2 Ia prezentul 
Regulament; 
c) declara~ia pe propria raspundere abeneficiarului, conform anexei nr.2.3 Ia prezentul Regulament; 
d) actul constitutiv, statutul ~i certificatul de lnregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului 
organizatiei solicitante ~i actele aditionale, dupa caz; 
e) situatiile financiare anuale Ia data de 31 decembrie a anului precedent, lnregistrate Ia 
administratia finantelor publice a judetului Harghita; In cazul in care acestea nu sunt .finalizate, se vor 
depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior,daca este cazul; 
f) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii 
guvernamentale ~i neguvernamentale, daca este cazul; 
g) CV-ul coordonatorului de proiect conform anexei nr.2. 7 Ia prezentul Regulament 
h) declaratia de impartialitat~ abenefici~uului, conform anexei nr.2.6 Ia prezentul Regulament; 
i) alte doc!Jmente considerate relevante de catre autoritatea finantatoare 

10. Documentatia solicitantilor persoane fizice: 
a. Formularul de solicitare a finantarii conform anexei 2.1 Ia prezentul Regulament; 
b. bugetul de venituri ~i cheltuieli al proiectului, conform anexei nr.2.2 Ia prezentul Regulament; 
c. alte documente considerate relevante pentru realizarea proiectului 

CAPITOLUL Ill - Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile 
1. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care lntrunesc urmatoarele criterii de selectionare: 
a) programele ~i proiectele sunt de interes public local; 
b) este dovedita capacitatea organizatorica ~i func~ionala a beneficiarului finan~arii prin: 
- experienta In domeniul administrarii alter programe ~i proiecte similare 
- caile ~i modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea); 
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfa~urarea prog.ramului sau proiectului Ia nivelul 
propus; 
- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale ~i 
neguvernamentale din tara ~i din strainatate, dupa caz. 
2. Teate cererile selectionate In urma trierii sunt supuse evaluarii. La acordarea punctajului vor fi 
considerate ca prioritare: 
- Relevanta proiectului propus, prin raportare Ia obiectivele programului; 
- Relevan~a proiectului propus, pentru nevoia identificata, Ia nivellocal ; 



- Gradul de implicare !?i conlucrare dintre organizatii; 
- Claritate !?i realism in alcatuirea planului de actiune; 

- Claritatea, relevanta !?i corelarea bugetului cu activitatile propuse; 
- Dimensiunea impactului prevazut; 
3. Nu sunt selectionate programele Qri proiectele aflate in una dintre urmatoarele situatii: 
a) documentatia prezentata este incompleta !?i nu respecta prevederile pet. 9 si 10 din capitolul II; 
b) solicitantii au conturile bancare blocate; 
c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul 
de a participa Ia atribuirea de finantare pe o perioada de un an de zile) ; 
d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte Ia o participare anterioara. 
e) solicitantii nu !?i-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor !?i contributiilor catre 
bugetul de stat, bugetullocal, precum !?i bugetul asigurarilor sociale de stat. 

CAPITOLUL IV- Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si selectionare 
1. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si selectionare 

' ' ' 
stabilita. 
2. Comisia de evaluare !?i selectionare va fi fermata din minimum 5 persoane, numita prin dispozitia 
primarului. 
3. 9edintele comisiei sunt conduse de un pre!?edinte, ales dintre membrii comisiei prin vat deschis. 
4. Pre!?edintele comisiei va asigura convocarea !?i prezenta membrilor comisiei, in termen de 5 zile 
de Ia data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a carer rezolvare este de 
competenta comisiei. 
5. ·comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris sau pe mail Ia adresele stabilite de 
comun acord cu pre!?edintele comisiei. 
6. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Biroului Financiar . 
. Secretarul nu are drept de vat. 
7. Fiecare rnembru al comisiei va sernna o declaratie de impCiJrtialitate, potrivit modelului prevazut in 
anexa nr.2.8 Ia prezentul Regulament; 
8~ Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor. 

CAPITOL.UL V- Procedura evaluarii 'i a selectionarii proiectelor 
1. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura inregistrarii, 
secretarului comisiei de evaluare !?i selectionare. 
Secretarul comisiei nu va accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator 

sesiunii de finantare, Acestea vor fi return ate solicitantului cu prioritate. 
2. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de evaluare si . ' . . , 
selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare !?i va fi notata potrivit criteriilor de 
evaluare. 
3. In termen de 10 zile de Ia data incheierii lucrari lor, secretarul comisiei comunica in scris 
aplicantilor, rezultatul selectiei, precum !?i fondurile propuse a fi alocate. 
4. Teate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarei grile de 
evaluare: 
Criteriu pondere (%) 
-capacitate de realizare 20 
- consistenta tehnica 15 
- participarea p~rtilor 15 
- soliditate fir,1anciara 15 
- rezultate asteptate 1 0 
- durabilitatea programului sau proiectului 25 

CAPITOLUL VI - incheierea contractului de finantare 
1. Contractu! se incheie intre Comuna MARTINI~, 'i solicitantul selectionat, in termen de 
maxim 3Q de zile de Ia data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor pe site-ul 
Comu.nei. MARTINI~, 
2. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii precum si bugetul de venituri si 
cheltuieli al programull.,Ji/proiectului. 

CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finantare 



1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate In baza unui contract de finantare nerambursabila numai 
In masura In care sunt justificate !?i oportune, !?i au fost contractate In perioada executarii lucrarilor 
!?i serviciilor. 
2. Categoriile de cheltuiel i eligibile !?i neeligibile sunt cuprinse In anexele nr. 1-2 din HCL nr. 16/2019 
,Ghidul solicitantului". Separat pentru fiecare program din ,PROGRAM ANUAL PENTRU 
ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE" care vor fi derulate de catre Comuna 
MARTINIS, in anul 2019. • . 
3. Autoritatea finantatoare !?i beneficiarul pot stabili in contractu! de finantare nerambursabila ca 
platile catre beneficiar sa se faca in tran!?e, in raport cu faza proiectului !?i cheltuielile aferente, in 
functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata !?i evolutia in timp a activitatii finantate ori de 
costurile interne de organizare !?i functionare ale beneficiarului. 

CAPITOLUL VIII - Procedura de raportare si control 
1. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa prezinte 

· Comunei MARTINI$, urmatoarele raportari : ' ' ' 
- raportare finala: depusa in termen de 15 zile de Ia incheierea activitatii !?i va cuprinde 
obligatoriu justificarea cheltuiel ilor Ia nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea proprie cat si 
contributia Comunei MARTINIS. ' ' 

' ' Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu anexa 2.4 Ia Regulament, vor fi depuse pe suport de 
hartie si vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. 
Acestea vor fi dep~se Ia registratura Primariei Comunei MARTINI~ , cu adresa de inaintare into~mita 
~onform anexeinr.2.5 Ia prezentul Regulament. 
2. Pro-iectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin 
contract, le va fi suspendat dr~ptul de a participa Ia atri~uirea de finantare nerambursabila pe o 
perioada nedeterminata !?i vor urma procedurile de recuperare a finantarii nerambursabile. 
3. Comisia de Evaluare !?i Selectie va stabili duratele contractelor de finantare astfel incat sa asigure 
derularea procedeului de finantare a contractului !?i de decontare finantari i In anul calendaristic In 
care s-a acordat finantarea. 
4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente: 
- pentru decontarea cheltuielilor administrative ~i a cheltuielilor ocazionate de achizitionarea 
de bunuri ~i servicii: factura fiscala, insotita de chitan~a/ordin de plata/bon fiscal, cu e.videntierea 
tipurilor d.e prod use; · 
- pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de lnchiriere, factura fiscala,chitanta/ordin de 
plata/di~pozitie de plata 
- pentru d13contarea cheJtuielilor care se inscriu In categoria alte cheltuieli : orice document fiscal 
care corespunde legisl~tiei aflate In vigoare. 
Data documentelor justificative trebuie sa fie in CQncord;mta cu perioada desfa~urarii actiunii. 
Nu se accepta Ia decont produse considerate din categoria de lux, alcool, caf~a. 

5. Autoritatea finatatatoare l!?i rezerva dreptul de a face verificari, atat In perioada derularii 
contractului de finantare nerambursabila, cat !?i ul.terior validarii raportului final, dar nu mai tarziu de 3 
luni de Ia data validarii. · 
6. Regimul ·de ge$tionare a sumelor finantate !?i controlul financiar se realizeaza In conditiile legii. 
Auditarea sumelor utiliz~te se va face .de catre compartimentele de specialitate. Dosarul complet 
continand raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani In arhiva solicitantului pentru un 
eventual a.udit ulterior. · 

CAPITOL,.UL IX- Sanctiuni 
1. Contractele de . finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de 
judecata, In termen de 10 zile calendaristice qe Ia data primirii notificarii prin care paftii In culpa i s-a 
adus Ia cuno!?tinta ca nu !?i-a indeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in 
termen de . 10 zile calendaristice de Ia data constatarii neandeplinirii sau indeplinirii 
necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale. 
2. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul 
finantarii este obligat, ca in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele 
primite, cu care se reantregesc creditele bugetare ale acestuia, In vederea finantarii alter programe 
!?i proiecte de interes public. 



3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantarii datoreaza dobanzi 
~i penalitati de intarzierel conform legislatiei in vigoarel privind colectarea creantelor bugetarel care 
se constituie venituri ale bugetului local. 
4. Nerespectarea termenelor ~i a prevederilor din contract duce Ia interzicerea participarii pentru 
obtinerea finantarii pe viitor. 

CAPITOLUL X- Dispozitii finale 

1. Orice comunicarel solicitarel informarel notificare in legatura cu procedura de selectie sau 
derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub forma de 

I I I 

document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul primirii Ia registratura Primariei 
MARTINI9~ Orice document scris trebuie confirmat de primirel cu exceptia documentelor care 
confirma primirea. 

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

3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finantarilor nerambursabile acordate din bugetul 
local incepand cu anul bugetar 2018; 

4. Prezentul Regulament ramane in vigoare pana Ia modificarea Legii nr. 350/2005. 

~- Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul Regulament. 
. a) Anexa.2.1 - formular cerere de finantare 

· b) · Anexa 2.2 ~ bugetul de venit ~i cheltuieli 
·c) Anexa.2.3 - declaratie pe propria raspundere 
d) Anexa 2.4- formula,r pentru raportari intermediare ~i finale 
e) Anexa 2.5- adresa de inaintare a raportului final sau intermediar 
f) . Anexa 2.6- declaratie de impartialitate a beneficiarului 
g) Anexa 2. 7 - curriculum vitae 
h) Anexa 2.8 - declaratie de impartialitate a membrilor Comisiei Evaluare si Selectie. 

Avizat pentru legalitate 
Secretarul comu 
Homorodi T a 



Anexa nr.2.1 

Formular de cerere de finantare 
( orice modificare in textul original al formulalului atrage dupa sine respingerea cererii) 

A} Aplicantul 
1. Solicitant 

Denumirea Solicitantului 
Cod fiscal: 
Adresa 
Telefon 
E-mail 

2. Date bancare 

Denumirea bancii 
Numarul de cont 
Titular 

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul 

Numele si prenumele 
Actul de·identitate 
Cod numeric personal 

· Adresa: . . 

Tel/fax 
E-mail 

4: Datele responsabilului de proiect (daca este diferit de persoana de Ia pct.3} 

Numele si prenumele 
Actul de identitate 

.... 

Cod numeric personal 
Adresa: 
Tel/fax 
E-mail 

s. Descrierea activitatii a resurselor si a obiectivelor solicitantului.Descrierea 
experientei in .scrierea si managementul proiectelor 



B. Proiectul 
6. Titlul proiectului 

7. Locul desfasurarii proiectului 

8. Durata proiectului: de Ia ............. . pana Ia ................... . 

9. Rezumatul proiectului (maxim 30 randuri) structurat astfel: 

Tit lui 

Scopul 

Obiectivele proiectului 

.. 

Grupuri tinta, beneficiari 

Activitatile principale .. 

Calendarul activitatilor 

Rezultatele estimate 

10. Rezultatele: rezulatele prognozate si impactul proiectului. mijloacele de 
monitorizare si evaluarea rezultatelor 

11. Echipa proiectului 



12. Partenerii proiectului ( daca este cazul) 

13. Valoarea totala a proiectului 

lei -----

14. Suma solicitata de autoritatea finantatoare 

lei -----

15. Ordinea de prioritate: in cazul in care ati aplicat pentru mai multe proiecte Ia 
aceasta runda, va rugam sa precizati ordinea importantei lor pentru dvs, lunad in 
considerare.procedura de aplicare. 

Data: _____ _ 

Semnatura reprezentantului legal 
Stampila organizatiei 



Bugetul de venituri si cheltuieli 

Organizatia/Persoane juridica .. .. .. .. .... ......... .. .. ... ... ... ... ..... .. . 
Proiectul ... ....... ... ...... ........ ..... .... ... .... . . 
Periada si locul desfasurarii .... .. .... ....... .... ... ... ..... .......... .. ...... .. . 
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Anexa nr.2.2 
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Anexa nr.2.3. 

Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului 

Subsemnatul ...... .. ... ..... ....... ..... .... ..... .... .. ............... ...... . , domiciliat in localitatea ... ...... ......... . , 

str ... .... .................. .... .. nr ...... , bl .... , ap .. .. , sectorul/judetul .. ............ , codul po~tal .. .... ..... , 

posesor al actului de identitate seria.. .. .. nr. .. ........... ,codul numeric 

personal ...... ... .......................... , in calitate de reprezentant al 

asociatiei/fundatiei/organizatiei ....... .... .. ... .. ...... ... .. .. .. .. .. .. .......... ......... .. ....... .... .... ... . , declar pe propria 

raspundere ca nu maaflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, in nici una dintre 

urmatoarele situatii : 

a) in incapacitate de plata; 

b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecatore~ti definitive; 

c) nu am incalcat cu buna ~tiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire Ia situatia economica; 

e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; 

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, in~elaciune, 

delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 qin Codul penal pentru infractiunea de fals ir:t.declar~tii , 

am verifica~ .dc;~tele din pre:z;enta deqlaratie, care este completa ~i corecta. 

Semnatura, 

Data 



Anexa nr.2.4 
Formular pentru raportari finale 

Contract nr.: ....... ........... .......... .... incheiat in data de ............................ . 

Organizatia/lnstitutia: ... ... .... .... ............... ............................................... . 
- adresa ................................................................................. . 
- telefon/fax .......................................................................... . 
-email: ....................... ... ... ........ ................ ...... ... .............. ..... . 

Denumirea Proiectului ... .. .............. ........... ...... ........... ... .. . 

Data inaintarii raportului ......................................................... . 

I. Raport de activitate 
1. Descrierea pe scurt a activitatilor desfa§urate pana Ia data intocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depa§i o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluari deansamblu a 
derularii programului/proiectului §i a verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari,ecouri de presa, 
colaborarea cu alti parteneri etc.) 

2. Re.alizarea activitatilor propuse: 
(Au pututfj desfa§urate aceste activitati in. timpul planificat? DNNU. Daca NU, expuneti 
motivele ~i · propuneti masurile ce urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor 
activitatilor prevazute .in contract) 

3. · Rezultate obtinute §i rezultate a§teptate: 
(Rezultatele obtinute ~i rezultatele _a§teptate vor fi conseninate in raport cu fiecare. activitate 
desfa§urata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, 
dupa ca~.) 

II. Raport financiar 
1. Date despre finantare: 
- valoarea total a a proiectului, conform contractu lui de finantare nr . .................... din data 
..................... , . 

- valoarea finantarii cumulate Ia data intocmirii raportului: ............................................. din care: 
- contributie proprie a Beneficiarului; 
- sume reprezentand finantare nerambursabila de Ia bugetul local in baza contractului 
de finantare nr .................... din data: .................................... . 



Semnatura ~i ~tampila : 



Anexa nr.2.5 

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar 

Catre, 
Primaria Comunei MARTINI~, 

Alaturat va inaintam raportul narativ ~i financiar privind proiectul inregistrat cu nr. ___ , din data de 

avand titlul 

care a avut/are Icc in ----------------------------------
inperioada ________ in valoare de -----------------

Data: 

Reprezentant legal Coordonator proiect 

Numele ~i prenumele ___________ Numele ~i prenumele. __________ _ 

Semnatura Semnatura -----------------

~tampila organizatiei 

Anexa nr.2.6 



Declaratia de impartialitate a beneficiarului 

Reprezinta conflict de interese orice situatie care II impiedica pe beneficiar in orice momentsa 

actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum ~i situatia in careexecutarea 

obiectiva ~i impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementareaproiectului poate fi 

compromisa din motive familiale , politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta 

persoana. 

Subsemnatul, ca persoana fizica sau cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante 

inceea ce prive~te implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventivenecesare 

pentru a evita orice conflict de interese, a~a cum este acesta definit mai sus, ~ i deasemenea, ma 

oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereazasau ar putea genera un 

asemenea conflict. 

Numele ~i prenumele: 

Functia: 

Data: 

Semnatura ~i ~tampila: 

Anexa nr.2.7 



Model de Curriculum Vitae european 

Curriculum Vitae 

INFORMAJII PERSONALE 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Nationalitate 

EDUCAJIE $1 FORMARE 

APTITUDINI $1 COMPETENTE 
PERSONALE1 

Limba materna 
Limbi straine cunoscute 
Aptitudini §i competente 
artistice2 

Aptitudini §i competente 
sociale3 

Aptitudini §i competente 
organizatorice4 

Aptitudini §i competente 
tehnice7 ·· 

Permis de conducere 
Alte aptitudini §i competente8 

INFORMAJII SUPLIMENTARE 

ANEXE 

1 

Anexa nr.2.8 

.dobandite in cursu I vietii 'i carierei dar care nu sunt recunoscute neaparat printr-un certificat 
sau odiploma 

2 

4
• 
5

• 
6

• 
7

• 
8 Descrieti aceste aptitudini 'i indicati contextul in care le-ati obtinut 

4 



Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare 'i selectionare 

Subsemnatul ... .... .... .... ... ..... ... .. ... ... ... ....... .. detin, ca membru al Comisiei de evaluare 

§iselectionare a proiectelor depuse pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit 

deinteres local, care pot primi finantare de Ia bugetul local al Comunei MARTIN I~ . calitatea 

deevaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei. 

Declar prin prezenta, ca nici eu §i nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana Ia gradul al 11-

leainclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordarea 

finantarii integrale sau partiale a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei 

deevaluare §i selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot 

primifinantare de Ia bugetul local al Comunei Feliceni. 

Confirm ca, in situatia in care a§ descoperi, in cursul actiunii de selectionare §i evaluare, un 

astfelde interes exista, voi declara imediat acest lucru §i ma voi retrage din comisie. 

Nume §i prenume 

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

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


