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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Scop si definiții 

1. Consiliul Local al Orașului Sovata în cadrul competențelor legale stabilite susține financiar și material 
eforturile depuse de către organizații sau grupări obștești cu activități din domeniile de interes comunitar 
local: educație, tineret, cultură, arte plastice, arte populare. Pentru susținerea acestor activități Consiliul 
Local oraș Sovata ca ordonator principal de credite din surse proprii alocă anual o sumă stabilită prin 
Hotărâre denumit în continuare fonduri publice.  
Prezentul Regulament:  
- Este adoptat și aprobat de către Consiliul Local al Orașului Sovata și are forță legislativă conferită de 
legislația în vigoare;  
- Constituie ghid pentru aplicanți/solicitanți; 
- Are ca scop stabilirea principiilor, cadrului și a procedurii pentru atribuirea finanțărilor nerambursabile 
din fondurile publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică 
procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate; 
2. În înțelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 

a)activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană 
fizică sau juridică; 
b)autoritate finanțatoare – Orașul Sovata; 
c)beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării 
procedurii selecției publice de proiecte; 
d)cheltuieli eligibile – categoriile de cheltuieli care sunt necesare pentru derularea proiectului, și care 
prin decizia finanțatorului sunt definite ca cheltuieli ce pot fii finanțate din subvenția acordată, atare pot 
fi luate în considerare la decontarea proiectului și pot fi incluse în raportul financiar conform  Anexei 1 la 
regulament; 
e)contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Orașul Sovata, în 
calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar; 
f)contract de achiziție – contract încheiat intre beneficiar si unul sau mai mulți operatori economici, 
având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 
g)finanțare nerambursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de 
către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul Orașului Sovata, pe latură culturală; 
h)fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Orașului Sovata pentru 
susținerea activității legate de domenii de interes public local și proiecte legate de dezvoltarea acestor 
domenii; 
i)solicitant/aplicat - orice persoana juridică fără scop patrimonial sau grup de inițiativă obștească care au 
un contract de parteneriat cu o organizație cu activitate din domeniul de interes, care depune o 
propunere de proiect, şi care are sediul social/punct de lucru pe raza administrativă a autorităţii 
finanțatoare. 
3. Prezentul regulament constituie ghid pentru solicitanți, stabilește procedura, regulile și modalitățile de 
anunțare, solicitare, atribuire de finanțare nerambursabilă, precum și raportarea și controlul proiectelor 
culturale având caracter obligatoriu acceptat fără excepție și fără alte precizări de către toți 
solicitanți/aplicanți; 
4. Orice persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine 
realizarea unor obiective de interes public general-local are dreptul de a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă cu condiția să fie constituită conform legii ori a 
statutului unei entități constituite conform legii: asociații, fundații, ONG-uri de utilitate publică, ori/sau 
grupuri de inițiativă obștească care să fie constituit în cadrul unei organizații; 
5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes 
public local iniţiate și organizate de către aceste entități, în completarea veniturilor proprii și a celor 
primite sub forma de donaţii şi sponsorizări. 
Domeniu de aplicare 

6. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al Orașului Sovata, pentru activități din domeniul cultural, aşa cum 
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sunt ele enumerate în Anexa 2. 
7. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități 
din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 
modificările ulterioare. 
8. Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce 
presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, precum nici pentru mese de protocol sau alte 
cheltuieli de tip protocol. 
Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă 

9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt: 
a) libera concurenţa, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridica sau grupul obștesc ce 
desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, Beneficiar; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care 
să facă posibilă evaluarea propunerilor si a specificaţiilor tehnice si financiare pentru atribuirea 
contractului de finanțare nerambursabilă; 
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; 
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor 
pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce 
desfășoară activităţi nonprofit sa aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 
e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional 
sau local, realizat de către aceeași beneficiar ori de alte entități nu poate beneficia de atribuirea mai 
multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanțatoare în decursul unui an; 
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități 
a cărei executare a fost finalizată la data încheierii contractului de finanțare; 
g) cofinanțarea, în sensul ca finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea 
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării acoperit din surse proprii, venituri 
proiectului ori din alte surse;  
h) anualitatea, în sensul derulări întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s–a 
acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.  
10. Pentru aceeași proiect, un beneficiar nu poate contracta de la Orașul Sovata decât o singură finanțare 
nerambursabilă în decursul anului calendaristic în curs. 
11. În cadrul aceluiași domeniu, dar pentru proiecte diferite pot depune, separat, solicitări de finanțare 
grupurile obștești, organizații membre ale aceluiași organizație constituită conform legii. Aceste proiecte 
se vor trata ca solicitări sine stătătoare și vor participa la concurs în condiții similare și cu șanse egale cu 
celelalte proiecte, solicitări de finanțare.  
12. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare 
nerambursabilă pentru activități diferite de la autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o 
treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității 
finanțatoare. 
 
Prevederi bugetare 

13. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanțare în cadrul limitelor unui 
fond anual aprobat de către Consiliul Local al Orașului Sovata, stabilit potrivit prevederilor legale 
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. 
Informarea publică şi transparenţa decizională         

14. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, 
desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de 
finanțare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare 
cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie 
informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

CAPITOLUL II: Procedura de solicitare a finanțării 

1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de 
proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri 
publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor 
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prevăzute la punctul 9 al primului capitol. 
2. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, conform deciziei CL. 
3. Procedura de selecție de proiecte, organizată de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele 
etape: 
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile; 
b) publicarea anunțului de participare; 
c) înscrierea candidaților; 
d) transmiterea documentației; 
e) depunerea și înregistrarea solicitărilor de finanțare; 
f) verificarea eligibilității aplicanților, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică si financiară; 
g) evaluarea solicitărilor de finanțare; 
h) comunicarea rezultatelor; 
i) depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora; 
j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă; 
4. Documentaţia de solicitare a finanțării se va depune în prin poșta sau prin delegat  la registratura 
Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Sovata, situat în str. Principala, nr.155 pînă la data stabilită 
prin comunicat. 
5. Documentația va fi întocmită în limba română sau în limba maghiară.  
6. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să 
fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de 
acesta.  
7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) și va rămâne ferm pe toată durata de 
îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.   
8. Documentaţia solicitanţilor va conține actele prevăzute mai jos: 
Documentația proiectului  
1) formularul de solicitare a finanţării  - Anexa A; 
2) bugetul programului/proiectului, şi sursele de finanțare - Anexa B; 
3) declaraţiile conducătorului organizaţiei solicitante  -  Anexele D-01, D-02, D-03; 
4) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole şi explicate toate categoriile de cheltuieli; 
Documentația juridică a solicitantului sau al organizației  
5) documente care să dovedească înființarea și funcționarea legală a entității solicitante: statutul, 
hotărâre judecătorească, acte adiţionale, actele de aderare sau cooperare cu o organizație constituită 
conform legii ori contractul de asociere al organizaţiei solicitantului şi al fiecărei organizaţii partenere 
(după caz),  
6) actele doveditoare ale sediului/punct de lucru organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz, din 
care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorităţii finanțatoare. 
7) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declaraţia de înregistrare T.V.A, după caz; 
Documentația fiscală  
8) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit şi pierderi, 
balanţa şi bilanţul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la 
Administraţia Finanţelor Publice a Orașului Sovata; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor 
depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 
9) contract de sponsorizare/donaţie si/sau alte documente din care sa rezulte contribuţia proprie a 
solicitantului. Contribuţia proprie trebuie sa fie de minim 10 % din valoarea totală aprobată a proiectului 
şi va justificată după semnarea contractului. Aceasta trebuie depusă și cheltuită în totalitate până la 
deblocarea ultimei tranşe şi va fi evidenţiată în raportul final; 
10) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul şi partenerii săi si-au îndeplinit obligațiile de 
plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) şi către bugetul local; 
11) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de 
colaborare, contracte de sponsorizare, etc). 

CAPITOLUL III: Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile 

1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare: 
a) programele şi proiectele sunt de interes public local; 
b) este dovedita capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanțării prin: 
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- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare 
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățenii, comunitatea); 
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; 
- experienţă de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz. 
 

Evaluarea si selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă 

Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi examinate şi evaluate de către Comisia de evaluare şi selecţie 
a proiectelor din domeniul solicitat. Evaluarea proiectelor se face în două etape: 
I. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare: 
LISTA DE VERIFICARE - (se va completa de către comisia de evaluare) 
DATE ADMINISTRATIVE  
Numele solicitantului  
Statut legal  
Data înfiinţării organizaţiei  
Partener nume:  
Titlul propunerii  

 
 

ÎNAINTE DE A TRIMITE LA COMSIA DE SELCȚIE VA FI VERIFICAT DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE 
COMPONENTE ALE PROIECTELOR SUNT COMPLETE ŞI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII: 

 

 DA NU 

1. Termenul limită de depunere a fost respectat   

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat 
pentru această sesiune 

 
 

 
 

3. Propunerea este redactată în limba română sau maghiară   

4. Fiecare partener a completat şi a semnat o declaraţie de parteneriat conform cu 
prevederile din Cererea de finanțare şi aceasta este inclusă în propunere. (Vă Rugăm 
să indicaţi NU dacă nu aveţi nici un partener) 

 
 
 

 
 
 

5. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu 
prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) şi este inclus în propunere 

 
 

 
 

6. Durata proiectului este mai mică sau egala cu 12 luni (perioada maxim permisă)   

7. Declaraţile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu 
prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele D01, D02, D03) 

 
 

 
 

8. Contribuţia solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile    

9. Documentele suport cerute sunt ataşate (cele enumerate la capitolul II din 
Regulamentul Solicitantului) 

 
 

 
 

10. Solicitantul este eligibil    

11. Partenerul(i) este /sunt eligibil/i   

12. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de 
program 

 

 

 

 

13. În formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activităţi şi 
costurile acestor activităţi pentru fiecare obiectiv 

  

  

II. Evaluarea calităţii propunerilor de proiect și evaluarea financiară: 

Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi 
considerate ca prioritare: 

 

Criteriu   Punctaj   

- relevanța și coerența proiectului cu obiectivele propuse de Program, relevanța 
proiectului propus pentru o nevoie, lipsă identificată pe plan local  

15 

- soliditate financiară – dimensionarea realistă a cheltuielilor propuse, stabilitatea 15 
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financiară a proiectului, relevanța și corelarea bugetului cu activitățile propuse  

- rezultate așteptate – dimensionarea realistă a realizărilor, a grupului țintă, a ecoului 
mediatic  

10 

- capacitatea de realizare – măsura în care proiectul și-a adecvat activitățile la  
resursele existente (financiare, umane, logistice) 

20 

- participarea părților – gradul de implicare și conlucrare dintre parteneri  15 

- durabilitate și sustenabilitate – claritate și realism în alcătuirea planului de acțiune  15 

- susținerea debutului 10 

TOTAL PUNCTAJ 100 

- Punctaj suplimentar se va acorda pentru proiecte, în 
consecință vor fii selectate și finanțate primordial acele 
proiecte ce vizează atragerea de alte surse de finanțare 
locale, naționale sau internaționale  

punctajul se va mării proporțional cu 
procentajul sumei finanțării atrase din alte 

surse - 

 
ATENŢIE ! 
Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse pentru finanțare. 
  

Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii: 

a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile punct. 9 din cap. II din prezentul 
regulament; 
b) solicitanții au conturile bancare blocate; 
c) solicitanții nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a 
participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile); 
d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară; 
e) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, şi contribuţiilor la bugetul de stat si 
bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale. 

 

CAPITOLUL IV: Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecționare 

 
- Încheierea contractului de finanțare 
1. Contractul se încheie între Orașul Sovata  şi solicitantul selecţionat, conform Anexei I – Contractul de 
finanţare nerambursabilă – la prezentul Regulament, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii 
rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor prin poștă sau prin poștă electronică. 
2. La contract se va anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Regulamentul Solicitantului, cu 
suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sovata. 

 
 

CAPITOLUL V: Procedura privind derularea contractului de finanțare 

 
1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui contract de finanțare nerambursabila numai în 
măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului. 
2. Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cuprinse în Anexa 1 la prezentul regulament. 
3. Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabila ca plățile 
către beneficiar sa se facă în transe, în avans, în raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, în funcție 
de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile 
interne de organizare și funcționare ale beneficiarului 
4. Finanțarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai 
după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor 
justificative. 
5. Prima tranșă nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de 
finanțare, iar ultima tranșă de 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului 
în termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la 
autoritatea finanțatoare pana cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs. 
6. Suma avansată și nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși în nici un moment al derulării 
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contractului 10% din valoarea tranșei avansate. Plata următoarei tranșe va fi diminuată cu suma nejustificată 
în tranșa anterioara. 
7. Obligațiile referitore la transparența programului și a proiectelor realizate în cadrul său  

Obligațiile finanțatorului  
Finanțatorul are obligația de a asigura prin toate mijloacele sale disponibile transparența totală a 
programului de sprijinire a activităților socio-economice, culturale prevăzut de lege în speță Legea 
544/2001. Aceste obligații se referă la anunțarea demarării programului, a condițiilor de aplicare, a 
posibilităților de solicitare, procesul de luare a deciziilor, a rezultatelor, a contestațiilor, precum și 
rezolvarea acestora, a modului, mărimilor și scopurilor finanțărilor acordate.  
Obligațiile Beneficiarului  
Beneficiarul  
- are obligația de a publica toate informațiile referitoare la primirea finanțării, demararea 
proiectului, a evenimentelor activităților legate de realizarea proiectului,  
- are obligația de a asigura transparența tuturor activităților desfășurate precum și caracterul public 
al evenimentelor prin mijloace de presă locală și județeană.   
Aceste obligații va realiza prin întocmirea și trimiterea comunicatelor de presă cel puțin organelor 
de presă locale: Szovátai Hírmondó și televiziunea regională Sovidek TV.  
 

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare şi control 

 
1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligaţia să prezinte comisiilor de 
evaluare aprobate de Consiliul Local Sovata  următoarele raportări: 
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea 
justificării tranşei anterioare 
-  raportarea finală: depusă până la data de 15 decembrie a anului în curs şi va cuprinde obligatoriu 
justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea proprie cat si contribuția 
Orașului Sovata. 
Raportările vor conține în mod obligatoriu, menționat separat și anexat în copie ecoul mediatic al 
programului: știri, reportaje, în mod elevat prezentarea materialelor publicistice apărute în revista lunară 
Mesagerul de Sovata și postul de televiziune regional Sovidek TV  
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV. la regulament, vor fi depuse pe suport de hârtie, şi 
vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, în copie legalizată de către 
responsabilul de proiect pe răspunderea proprie. 
Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform 
Anexei III. la regulament. 
2. În cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin 
contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor 
legale în vigoare. 
3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:  
- pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, bon fiscal, 
ordin de plată, chitanță, dispoziție de plată, etc; 
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă, ordin de plată, 
dispoziţie de plată; 
- pentru decontarea cheltuielilor de deplasare: contract de prestări servicii transport, facturi fiscale aferente 
cu probarea efectuării plății, ori prin documentație de probare a efectuării deplasărilor cu autovehicul 
proprietate personală: ordin de deplasare complectat conform legislației, documente care să ateste 
necesitatea efectuării deplasării, documente fiscale de achiziționare a combustibilului, act de identitate al 
conducătorului-declarantului, actul de identitate al autovehiculului, convenție de utilizare al autovehiculului 
semnată și după caz ștampilată de către beneficiarul serviciului și proprietarul autovehiculului, declarația 
conducătorului autovehiculului privind efectuarea deplasării cu menționarea traseului, distanței, lista 
pasagerilor sau a mărfurilor transportate, alte informații considerate necesare, benefice, semnată și după caz 
ștampilată;  
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document justificativ 
care corespunde legislației aflate în vigoare si care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii 
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respective. 
4. Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordanță cu perioada desfășurării activităților 
proiectului, așa cum sunt acestea descrise în cererea de finanțare. 
5. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 
finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data 
validării. 
6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi 
de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice. 
7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Dosarul 
complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicatului pentru un 
eventual audit ulterior. 

 
 

CAPITOLUL VII: Sancțiuni 

 
1. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă 
că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile 
calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor 
obligaţii contractuale. 
2. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este 
obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se 
reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe şi proiecte de interes public. 
3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în 
venituri ale bugetului local. 
4. Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate 
prin tranșe intermediare,  interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor. 

 

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale 

 
1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea 
contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice 
document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul 
Primăriei Sovata, situat în Sovata, str. Principala, nr. 155. Orice document scris trebuie confirmat de primire, 
cu excepţia documentelor care confirmă primirea.  
2. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local 
pentru domeniul cultural şi primează oricăror prevederi ale altor regulamenturi aprobate anterior. 
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ANEXE 
 
 
4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 
ANEXE ÎN VEDEREA APLICĂRII: 

Anexa A – Cererea de finanţare 
Anexa B – Bugetul proiectului şi sursele de finanțare 
Anexa D (D 01, D02, D 03) – Declaraţii 
 
 

ANEXE PRIVIND CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE: 
Anexa 1 – Cheltuieli eligibile si neeligibile 
Anexa 2 – Categorii de activităţi aferente domeniului  
 
Anexe privind încheierea şi derularea contractului: 
Anexa I. – Contractul de finanțare nerambursabilă 
Anexa II. – Cerere de plată pentru contractele de finanţare nerambursabilă 
Anexa III. – Adresă de înaintare raportare 

Anexa IV. – Formular Raport descriptiv intermediar/final. 
 


