
ANEXA 2LA REGULAMENT

GHIDUL SOLICITANTILOR

pentru finan(area nerambursabill din bugetul propriu al Oraqului Ungheni, a unitl{ilor de

cult din oraqul Ungheni, apar(inind cultelor religioase recunoscute din Romflnia, in anul
2023

Capitolul I - Prevederi generale

1.1. Consiliul Local Ungheni va acorda finanfIri nerambursabile unitSlilor de cult aparfindnd

cultelor religioase recunoscute din Romdnia, in temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul
finan(drilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitAti nonprofit de interes
general, cu modificdrile qi completirile ulterioare, a Ordonanfei Guvemului nr.8212001

republicatd, cu completdrile ulterioare, privind stabilirea unon forme de sprijin financiar pentru

unitdlile de cult apa(indnd cultelor religioase recunoscute din Romdnia, gi ale Hotlrdrii
Guvernului nr.147012002 republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.

8212001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar.

1.2. Finantarea se acord6 pentru acoperirea pa(ial6 a unui program ori proiect in baza unui
contract incheiat intre p6(i.

1.3. Pentru acelagi domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de doud finanflri
nerambursabile in decursul unui an fiscal.

1.4. In cazul in care un beneficiar contracteaz5, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult de o

finan{are nerambursabild de la autoritatea finan[atoare, nivelul finan]Erii nu poate dep[gi o treime
din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in buget.

1.5. Finan{drile nerambursabile nu se acordS pentru activit6ti generatoare de profit gi nici pentru

activitAti din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind protecfia informa{iilor
clasifi cate, cu modifi c6rile ulterioare.

Capitolul 2 - Suma disponibill pentru finanfare nerambursabil5

2.1. Suma totald disponibild pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor unitdlilor de

cult din oragul Ungheni, in anul 2023 este de 500.000 lei.

Capitolul 3 - Categorii de beneficiari

3.1. Beneficiarii finan{f,rii nerambursabile sunt unitilile de cult apa4in6nd cultelor religioase

recunoscute din Rom6nia av0nd sediul in oragul Ungheni.

Capitolul 4 - Categorii de proiecte pentru care se acordl finanfare nerambursabili



4.1. ActivitS{ile pentru care se acordd finanfare nerambursabild sunt:
- construirea lScagurilor de cult in condiliile aprobdrii documentatiilor tehnico-economice potrivit
reglement6ri lor in vigoare;
- repararea l[cagurilor de cult;
- conservarea qi intre{inerea bunurilor de patrimoniu apa(inind cultelor religioase;
- amenajarea gi intre{inerea muzeelor cultural-religioase.
NotI: Prin l6caq de cult se infelege imobilul in care se oliciazd servicii religioase sau care

deservegte acestui scop, respectiv: bisericd, casd de rug6ciune, templu, moschee, geamie,

sinagogd, casl de adunare, capel6, ansamblu monahal, clopotnild, arhondaric, trapezd, paraclis,
chilie qi alte clddiri gi dependin(e asimilate acestora.

Capitolul 5 - Criterii de eligibilitate

5.1. Pentru a putea participa la selec(ie, solicitantul trebuie sI indeplineascl urmitoarele
cerinfe minime:
a) unitatea de cult care solicitd sprijin financiar de la bugetul local trebuie sd aparfind cultelor
religioase recunoscute in Romdnia, potrivit Legii nr.48912006 privind libertatea religioasl qi

regimul general al cultelor, republicat[;
b) sd nu aib[ datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) sI fi respectat obligatiile asumate inbaza unui contract de finanfare nerambursabilS incheiat cu

Primdria Oragului Ungheni.

Capitolul6 - Categorii de cheltuieli eligibile
6.1. Sunt eligibile cheltuielile cu materialele gi manopera aferentd executdrii lucrdrilor.

6,2, (l) Finanfdrile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale

beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale beneficiarilor.
(2) Finan(Irile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitdli generatoare de profit.

Capitolul 7 - Reguli referitoare la elaborarea gi prezentarea cererii de finanfare
7.1. (1) Documentalia de solicitare a finanfdrii nerambursabile va cuprinde urmdtoarele:
a) formularul de solicitare a finan(drii - original, conform modelului prevdzut in anexa nr.Z.l la
prezentul Ghid;
b) bugetul de venituri gi cheltuieli al programului - original, conform modelului prev6zut in
anexa nr.2.2la prezentul Ghid;
c) devizul de lucr5ri pentru construc{ii qi reparafii, intocmit potrivit reglement6rilor in vigoare,

pentru lucr6rile rdmase de executat, datat pe anul in curs gi vizat de dirigin{ii de gantier -
original;

d) copie autoriza{iei de construire, eliberatd potrivit Legii nr. 5011991 privind autorizarea
executSrii lucrdrilor de construc{ii, republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;



e) copia avizului eliberat de instituliile specializate in domeniul patrimoniului cultural nafional,
potrivit legisla{iei in vigoare privind restaurarea gi conservarea monumentelor istorice gi a
bunurilor din patrimoniul cultural national, in cazul monumentelor istorice gi al bunurilor din
patrimoniul cultural na{ional;

f1 copia avizului eliberat de cdtre Comisia pentru picturd bisericeascd, in cazul lucrdrilor de

pictur[ a l6cagurilor de cult apa4indnd Bisericii Ortodoxe Romdne;
g) adeverin[llcertifrcat emise inbaza prevederilor Legii cultelor nr.48912006 prin care se atestd

c[ este un cult religios recunoscut in condiliile legii - original/copie;
h) dovada existen{ei surselor de finan[are proprii sau oferite de te(i, din care sd rezulte definerea
disponibilitd(ilor bdnegti reprezentdnd cota proprie de l\Yo finan{are a solicitantului :

- extras de cont care si dovedeascd existenfa disponibilului;
- contracte de sponsorizare;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terfi;
NotS: Contractele de sponsorizare trebuie sI fie clare, sI fie specificat6 suma cu care se

finanleazd proiectul, formularele sf, fie semnate gi gtampilate, inregistrate de ambele p6(i
semnatare, sd se refere la programul/proiectul/acfiunea pentru care se solicitd finan[are.
i) certificatul de inregistrare fiscal[;
j) certificate fiscale din care sd rezulte cd solicitantul nu are datorii cdtre stat gi cdtre bugetul
local;

k) extras de cont bancar;

l) declaragie pe proprie r6spundere, conform modelului prev[zut in anexa nr.2.3 la prezentul
ghid - original, din care sI rezulte c5:

. nu are obliga{ii de platd exigibile privind impozitele qi taxele cdtre stat, precum gi contribu{iile
c6tre asigurdrile sociale de stat;

o nu are obligalii de plat6 exigibile qi nu este in litigiu cu institufia finanlatoare;
o informatiile furnizate institu(iei finanfatoare in vederea oblinerii finan{drii sunt veridice;
. nu se afl6 in situa[ia de nerespectare a dispozi{iilor statutare, a actelor constitutive gi a

regulamentelor proprii ;

. se obligl s5 participe cu o contribu{ie financiari de minimum 10% din valoarea total[ a
finanf6rii;

o nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare gi nu se afld in stare de

dizolvare ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
o nu beneficiaz[ de un alt contract de finan[are din fonduri publice pentru acelagi proiect

de la aceeagi autoritate finanfatoare in cursul anului fiscal curent;
. nu a beneficiaVa beneficiat in anul fiscal in curs de finan{are nerambursabil6 de la

institulia .., in sumd de ............. lei (RON);
. va utiliza sumele primite cu titlu de finan[are nerambursabilS exclusiv pentru derularea

programului/proiectului/acfiuni i men{ionat[ in formularul de sol icitare;
m) documente relevante privind activitatea semnificativ[ a cultului religios, dupd caz;



n) fotografii ce atestd stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrdri pentru
care se solicitl sprijin financiar.

NotI: Documentele care se depun in copie vor fi certificate pentru conformitate cu
originalul de citre solicitant.
7.2, (l) Documentafia de solicitare a finanfdrii se va depune pdnd la termenul limitd prevdzut in
anunful de participare, intr-un exemplar, pe suport de hirtie, la sediul Primlriei Oragului
Ungheni, str. Principald nr.357, Ungheni, judetul Mureg, Registratura sau prin pogt6, in plic
inchis gi va purta mentiunea:

Citre,

PrimSria Oragului Ungheni, str. Principald, nr.357

SOLICITARE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ANUL 2023

DOMENIUL CULTE

NUMELE $I ADRESA COMPLETA A SOLICITANTULUI

(2) Cererile de finanfare trimise prin alte mijloace (fax, e-mail), depuse la alte adrese sau in afara
termenului nu vor fi luate in considerare.

7.3. Propunerea de proiect are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al confinutului gi

trebuie sI fie semnatd, pe propria rlspundere, de cltre solicitant sau de cdtre o persoan[
imputernicitd legal de acesta.

7.4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei gi va r6m6ne ferm pe toatd durata de

indeplinire a contractului de finantare nerambursabild.

7.5. Solicitantii pot adresa intrebdri prin e-mail, fax sau telefon, indicdnd clar denumirea
programului. Termenul limitd pdnd la care solicitanlii pot cere informa(ii ?n scris este

..., inclusiv. Rdspunsurite la aceste intrebdri se vor da in scris cel tdrziu cu 4 zile
inainte de data limitd pentru depunerea propunerilor de proiect.

7.6. Informafii suplimentare se pot obline de pe site-ul Primiriei Oraqului Ungheni,
www.primariaungheni.ro, sec{iunea Proiecte sau la tel:0265 328 llz
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