
 

 

Anexa nr.3 la Regulament 

 

CONTRACT DE CADRU 

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU DOMENIUL 

CULTURĂ/CULTE 

 

         În temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare şi în baza Hotărârii Consiliului Local Ungheni nr. ……………….. privind aprobarea 

bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2020, precum și a Hotărârii Consiliului Local 

Ungheni nr. …………………….. privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanțări nerambursabile din bugetul public al orașului Ungheni, pentru anul 2020, în 

domeniile: cultură și culte, s-a încheiat prezentul contract  între: 

        Art. 1. Părţile contractului: 

(1)    Oraşul Ungheni, cu sediul în localitatea Ungheni, str. Principală nr. 357, judeţul 

Mureş, cod fiscal 4323322 cont virament RO48 TREZ 4762 4650 322X XXXX deschis la 

Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat de Primar dl. PRODAN VICTOR, denumit în continuare 

cofinanţator,  

        Şi 

(2) …………………………………..,  cu sediul în ……………………, nr. …………….., 

având ……………………, eliberată de ……………………………, coordonator de 

program/proiect – …………………………… şi contabil/responsabil financiar – 

………………………………, denumită în continuare beneficiar. 

 Art. 2. Obiectul contractului: 

1.       Obiectul prezentului contract  îl constituie alocarea sumei de ………………… lei de 

către finanţator, în vederea realizării de către beneficiar a proiectului 

„…………………………………………………………………………………………………”. 

Art. 3. Durata contractului: 

Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia de către 

ambele părţi şi .....................ora. 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor: 

       I. Cofinanţatorul: 

a)  se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar; 

b) are dreptul să solicite rapoarte privind derularea proiectului; 

c) are dreptul să modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul 

contract dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în 

cazul neîndeplinirii sau  îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de 

către beneficiar. 

d) să efectueze controale şi să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul 

financiar acordat.       

      II. Beneficiarul: 

a) are dreptul să primească sumele reprezentând sprijinul financiar, în condiţiile prevăzute 

în contract; 



 

 

b) se obligă să utilizeze subvenţia numai în scopul realizării proiectului prevăzut la art. 2 

alin. (1); 

c) se obligă să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile 

economico-financiare ale proiectului şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt 

solicitate, pe durata derulării contractului; 

d) se obligă să solicite în scris printr-o notă de fundamentare alimentarea contului cu suma 

alocată; 

e) se obligă să specifice, pe durata proiectului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, 

faptul că acestea au fost realizate prin sprijin financiar de la bugetul local; 

f) să participe cu o contribuţie proprie la nivelul a 10% din valoarea sumei alocate prin 

acest contract; 

g) să restituie, în termen de 10 zile de la depunerea raportului final a sumelor primite cu titlu 

de finanţare nerambursabilă, necheltuite; 

h) să întocmească şi să transmită decontul de cheltuieli, respectiv documentaţia privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor conform Ordinului 1792/2002 al 

Ministerului Finanţelor Publice, devizul lucrării, copii de pe documentele de adjudecare, 

contracte, facturi, ordine de plată, note de recepţie, bonuri de consum, procesele verbale 

de recepţie pentru lucrări şi servicii; 

i) se obligă să accepte controlul şi verificările organului de control al finanţatorului în 

legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit. 

Art. 5. Modificarea contractului: 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată cofinanţatorul-cel mai târziu în termen 

de 48 de ore de la producere -cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a 

cauza o modificarea a proiectului cultural. 

         (2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional numai în urma intervenirii unui 

caz de forţă majoră.  

Art. 6. Încetarea contractului: 
a) prin acordul de voinţă al părţilor; 

b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi; 

c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost 

reziliat; 

d) de drept: 

- 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;  

      e) dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni. 

      Art. 7. Forţa majoră: 

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor ce-i  revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă 

majoră; 

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi 

independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin 

potrivit prezentului contract; 

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de 

două zile calendaristice de la data apariţia acesteia. 

      Art. 8. Clauze speciale: 



 

 

               (1)  Utilizarea sprijinului financiar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul 

contract este interzisă şi atrage încetarea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

               (2) În ceea ce priveşte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi 

penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se fac 

venit la bugetul  Oraşului Ungheni. 

       Art. 9. Soluţionarea litigiilor: 

(1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă. 

(2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile  urmează a fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti competente, potrivit legii. 

Art. 10. Dispoziţii finale: 
(1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute 

numai în scris. 

       (2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în 

urma rezilierii. 

       (3) Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului civil. 

           Prezentul contract a fost încheiat astăzi, …………………. în 2 exemplare având aceeaşi 

forţă juridică, un exemplar pentru cofinanţator şi unul pentru beneficiar. 

          

       

 

   COFINANŢATOR                                                          BENEFICIAR 

                                                                          

                                     

                       

        

   

 

   

 

Contabil-şef/responsabil financiar 

                          

   

 

                          

Vizat juridic 

 

 

 

 

 

 

 


