
Anexa 3la Hot5rflre

REGULAMENT

de acordare a finanfirilor nerambursabile din bugetul propriu al oraqului ungheni pe

anul2023pentruactivitl{inon-profitdeintereslocal

CAPITOLUL I - DisPozifii generale

Scop qi defini{ii

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general 9i a procedurii

pentru atribuirea con-tractelor de finanlare nerambursabila din fonduri publice, precum qi c6ile de

atac ale actului sau deciziei autoritElilor finanlatoare care aplic[ procedura de atribuire a

contractelor de finan1a.. n..u-bursabili acordata iin bugetur propriu al oragului ungheni pentru

p."g.r*.lproi..t"lu.fi*i culturale de interes local 9i in domeniul cultelor religioase'

Art. 2. in inlelesul prezentului regulament, termenii 9i expresiile de mai jos au urm6toarea

semnificalie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o

persoand fizicdsau juridicE; 
- --

b) autoritate fltnanlatoare - Oraqul Ungheni;

c) beneficiar - solicitantul c[ruia i se atrituie contractul de finanlare nerambursabil6 in urma

ufti.atii procedurii selecliei publice de proiecte; 
-

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finan{area

nerambursabill;
e) contract de finanlare nerambursabila - contract incheiat, in condiliile legii, intre oraqul

Ungheni, in calitate di autoritate finanlatoare 9i beneficiar;

fl finanlare nerambursabil6 - alocalie financiar6 .directd 
din fonduri publice' in vederea

desfagurarii de c6tre persoane fizice ruu p.rroure juridice fEr6 scop patrimonial a unor activitSti

nonprofit care sE coniribuie larealizareu urot acfiuni sau programe de interes local;

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul loca-l de c6tre Consiliul Local Ungheni;

fij soti"itunt - orice persoan[ frzicd sauluridicd f6rd scop patrimonial care depune o propunere

de proiect.
i) lncag de cult - imobil in care se oficiazd servicii religioase sau care deserveqte acestui scop'

respectiv: biSerica, casd de rugflciune, templu, moschee, geamie' sinagogS' cas[ de adunare'

capel6, ansamblu monahal, 
"t6potn4i, 

urhoniu.ic, trapezi, paraclis, chilie 9i alte clddiri qi

dependin[e asimilate acestora; r. . i : __.-^2 ^^..-.i+x+i ^.,A-.r no.
j) acliune ,uttr.ura I p, ezentare.apublicd a rezultatului unei activitati av0nd caracter irepetabil in

ii.p, in urma cireia rezulta un bun cultural de tip eveniment;

k) proiect cultural - suma activit6tilor specifiie unor anumite domenii culturale/artistice sau'

dupd caz, unru1nblul de acfiuni cuiturale structurate organic, tealizat intr-o perioadd de timp

determinat[, care nu excede,az6,de regUla, durata unui eiercifiu financiar in urma cdruia rezultl

un bun cultural;
l) program cultural - ansamblul

acliuni culturale, subsumat unei
de proiecte culturale sau, dupd caz, ansamblul de proiecte

L-,ri.l.on.. plii, realizat pe durata unui exerciliu financiar'
Ei
ln



cadrul limitelor fondului anual aprobat prin Hot[r0rea Consiliului Local Ungheni nr.4 din 3l

ianuarie 2023, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea

gi raportarea bugetului local.

Domeniu de aplicare
Art. 3. (l) prevederile prezentului regulament se aplic[ pentru atribuirea oric[rui contract de

f,rnanlare nerambursabita de ta bugetul bragului Ungheni.

(2) Domeniile pentru care se aplicd prezentul regulament sunt:

a) culturd;
b) culte;.

nu se aplic[ fondurilor speciale de interven[iein caz de calamitate

fizice sinistrate Ei nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi
Art. 4. Prezentul regulament
qi de sprijinire a persoanelor

speciale.

Art. 5. Finanf[rile nerambursabile nu se acordd pentru activitati generatoare de profit 9i nici

pentru activit[ti din domeniile reglementate de Legea nr.18212002 privind protecfia informaliilor

clasifi cate, cu modiflrcdrile ulterioare.

Art. 6. potrivit dispozifiilor prezentului regulament, nu se acordd finanfdri nerambursabile pentru

acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale'

Principii de atribuire a contractelor de finanfare nerambursabill
Art. 7. principiile care stau labazaatribuirii contractelor de finan{are nerambursabild sunt:

a) libera concurenfl, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca persoana fizicdlpersoana

luiiaica ce desf6goao a.tiuitali nonplofit s6 aibr dreptul de a deveni, in condiliile legii,

beneficiar;
b) eficacitatea utilizlrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren(ial qi a

criteriilor care s[ fac6 posibila evaluaiea propunerilor gi a specificaiiilor tehnice qi financiare

pentru atribuirea contractului de fi nanfare nerambursabi16;

t; tr"n.p"ren(a, respectiv punerea la dispozi{ia tuturor celor interesati a informafiilor referitoare

la aplicaiea procedurii pentru atribuirea contractului de finan{are nerambursabilE;

d) iratamentul egal, iespectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecfie qi a

criteriilor pentru atribuirea contractului de finanfare nerambursabilS, astfel incdt orice persoand

fizic[ sau juridicd ce desfagoard activit[1i nonprofit sau institulie publicd sd aibd ganse egale de a

i se atribui contractul resPectiv;

e) neredistribuirea un.i ,urn. aprobate pentru un proiect cdtre alt proiect al aceluiaqi solicitant

din cauza nerealiz[rii proiectului selec[ionat inilial;
f1 neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitSlii destindrii fondurilor nerambursabile unei

activitati a cdrei executare a fost deja inceputd sau finalizatd la data incheierii contractului de

finanfare;
g) cofinan(area, in sensul c[ finan{[rile nerambursabile trebuie insofite de o contribufie de

iiini.u* l0% din valoarea totald a finanfdrii din partea beneficiarului, provenind din resursele

proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decdt cele provenite de la bugetul local;
'h) 

anualitatea, in sensul derulaiii intregii proceduri de finan{are in cadrul anului calendaristic in

care s-a acordat finantarea nerambursabil[ din bugetul local;



i) excluderea cumulului, in sensul ca aceeaqi activitate nu poate beneficia de atribuirea mai

multor contracte de finan[are nerambursabil[ de la aceeagi autoritate finanfatoare'

Prevederi bugetare

Art. g. programele/proiectele/acliunile de interes public local vor fi seleclionate pentru fltnanlare

in cadrul rimitelor fondului anual aprobat prin Hot6r6rea consiliului Local Ungheni nr. 4131

ianuarie 2023,stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea' executarea

gi raportarea bugetului local.

CAPITOLUL II - Criteriile de evaluare qi selec(ie a solicitrrilor de finanfare

nerambursabill

Art. 9. Toate solicitarile de finanlare nerambursabila primite in termen vor fi examinate' vor fi

seleclionate gi supuse evaluarii doar solicitarile care sunt inso{ite de toate documentele prevSzute

in Ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu in parte, prevSzute in anexele prezentului

Regulament gi care intrunesc urmatoarele criterii de selec{ionare:

"l Programul/proiectul este de interes local; 
l

ui proiu*ul/proiectul este din domeniul culte sau cultural;

c)Documenta|iacareinsoteqtecerereaconlinetoateelementeleprevdzuteinGhidul
solicitantului;

d) Justihcarea programului/proiectului in raport cu necesilalile qi prioritaflle consiliului

Local ungheni; 
izqtnriahsi functiona nan!6rii prin:

e) Este doveiita 
"upucitatea 

organizatoricd gi funclional[ a beneficiarului fi

_ experienla in domeniui administrarii altor programe/proiecte;

-cdiie gi rnodalitd{ile de identificare a beneficiarilor; .-.. 
-^--.,,,: 

/--^:^
-capacitatea resurselor umane de a asigura desfaqurarea programului/proiectului la nivelul

iJlilil"p de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizalii guvernamentale

qi neguvernamentale, din fard 9i din strdindtate, dupd caz'

Art. 10. (1) Nu sunt selectate cererile de finanlare aflate in una dintre urmatoarele situa{ii:

a) documenta[ia prezentatd este incompletd qi nu respect[ prevederile din Ghidul solicitantului;

b) solicitanlii au conturile bancare blocate;

c) solicitanlii nu gi-au indeplinit obligaliile de plat6 exigibile a impozitelor' taxelor 9i

contribufiilor c6tre bugetul stat, bugetul lo-cal, precumgi bugetul asigurarilor sociale de stat'

d) solicitanlii fumizeazd informalii false in documentele prezentate;

e) solicitantul a comis o grav6 gregeala in materie profeiionala sau nu gi-a indeplinit obligaliile

asumate printr-un alt cJntraci a" nnunlare nerambursabil6, in mdsura in care autoritatea

finanlatoare dispune de mijloace probante in acest sens;

f) solicitantul face obiectui unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl6 deja in stare de

dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -.
g) solicitantul nu au prevdzut in statutul or[anizaliei activitatea corespunz[toare domeniului la

care doresc sd ParticiPe.
(2) Autoritatea finanlatoare are

dovedesc eligibilitatea in sensul

dreptul de a cere solicitanJilor prezentarea de documente care

prevederilor alin. (l), precum qi documente edificatoare care sd



dovedeasc6 o form6 de inregistrare ca persoani juridici sau de inregistrare/atestare ori

apartenenla din punct de vedereiprofesional,in conformitate cu prevederile legale din Romdnia'

Art. ll. (1) Toate cererile pentru domeniile cultur6 gi culte, seleciionate potrivit art' 9 sunt

supuse evaludrii pebazaurmdtorului punctaj de evaluare:

Criteriu de evaluare

1. C"st.r"tia proiectului / acliunii /activitdtii

2. Rezultate a$teptate

ctul gi-a adecvat activit[trile la

reiursele existente (fi nanciare, umane, lo gistice)

rire a costurilor proiectului de cdtre

benefiiiar (eiceptdnd cofinanlarea obligatorie de 10%)

Art.l2. (1) Proiectele stabilite ca fiind caqtigdtoare sunt.acelea care intrunesc un punctaj de

minim de 40 de puncte. Num[ru] total de pirncte reprezintd suma punctelor obtinute potrivit

criteriilor de evaluare qi selec{ie. Fiecare membru af comisiei de evaluare acord5 un punctaj

pentru proiectul care se evalueazd, in conformitate cu criteriile prezentate mai sus' Punctajul

nnat ai unui proiect va fi constituit din media aritmeticd a punctajelor acordate de fiecare

membru al comisiei de evaluare. Sumele se vor aloca, proporlional cu numdrul de puncte

obfinute, potrivit criteriilor prezentate.

(2i Alg;;itmul de 
"urcrf 

pentru stabilirea valorii finan{drii nerambursabile acordatd in baza

punctajului obfinut este urmltorul:
- irt." +o-+5 puncte se acorda 10% din valoarea totala eligibila;

- intre 46-50 puncte se acorda 20oh dinvaloarea totalS eligibila;

- intre 51-55 puncte se acorda 30% din valoarea totala eligibila;

- intre 56-60 puncte se acorda 40% din valoarea totala eligibile.

- intre 6l -65 puncte se acorda 50% din valoarea totala eligibila;

- intre 66-70 puncte se acordd 600/o dinvaloarea totald eligibila;

- intre 71-75 puncte se acord[ 70o/o dinvaloarea total[ eligibil[;

- intre 76-80 puncte se acorda 80% din valoarea total[ eligibile'

- intre 81-85 puncte se acorda 90% din valoarea totalS eligibilS;

- intre 86-100 puncte se acorda 100% din valoarea totalS eligibil[.

- proiectele care intrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse'

CAPITOLUL III - Organizarea qi func{ionarea comisiei de analizl qi selec(ie a proiectelor

Art. 13. (1) Comisiite de evaluare gi seleclion gr." u beneficiarilor contractelor de finan(are

nerambursabilS denumite in continuare ,,Comisii" se vor constitui prin act administrativ al

@ui / ac{iunii / activitafli



autoritdtii finanfatoare, respectiv prin hotdrdre Consiliului Local Ungheni.

(2) Componen{a nominali a Comisiilor va fi adus[ la cunogtin{d public6 numai dupd incheierea

sesiunii de seleclie gi evaluare.

Art. 14. (1) Membrii comisiilor vor alege, prin vot deschis, un preqedinte, care va asigura

convocarea gi prezen{a membrilor la qedinlele comisiilor, va reprezenta comisiile in relaliile cu

conducerea Primdriei oragului Ungheni 9i cu solicitanlii.
(2) Fiecare membru al Comisiei va semna o declara(ie de impa(ialitate (anexd la Regulament),

care se pdstreazdin arhiva comisiei.
(3) Comisia se considerd intrunitd dacd sunt prezen[i majoritatea membrilor.

(4) Comisia hotirdqte prin votul majoritdlii membrilor prezen{i.

Art.15. Comisiile au urmltoarele atribulii:
a) aleg preqedintele din rdndul membrilor;

O anitizeiz[ con(inutul documentatiilor depuse precum gi respectarea conditriilor legale pentru

acordarea fi nanldrii nerambursabile;

c) seleclioneazi qi evalueazdproiectele depuse pebaza criteriilor stabilite precum 9i a grilei de

evaluare;
d) pot solicita clarificari in termen de maximum l0 zile lucrdtoare de la data inceperii activit6tii

de evaluare gi seleclionare;
e) in cazul proiectelor respinse, comisia stabileqte motivele care au stat la baza lulrii acestei

decizii;
f) intocmesc c6te un Raport intermediar cuprinzdnd lista proiectelor care indeplinesc condifiile

de eligibilitate gi punctajul minim necesar pentru acordarea finanfdrii gi a celor neeligibile sau

"urc 
ni indeplinest punctajul minim necesar pentru acordarea finan{Irii;

g) intocmesc c6te un Raport de oportunitate - atribuire prin care propun spre aprobare Primarului

6raqului Ungheni nivilul finanlarilor nerambursabile pentru proiectele care indeplinesc

.ondiliit. Ae JigiUititate gi punctajul minim necesar pentru acordarea finan{[rii, cu incadrarea in

plafonul disponibil pentru fiecare domeniu in parte.

Art.16. (1) Secretarul fiec[rei comisii, are urmdtoarele atribu[ii:

a) asiguia comunicarea anun{ului public privind sesiunile de selectie, pe pagina de intemet a
primaiiei oragului Ungheni gi in presa scrisd cu cel pulin 30 de zile calendaristice inainte de data

limitd pentru depunerea ofertelor;
b) rAspunde de redactarea, afigarea /publicarea pe pagina de internet a Primdriei Oraqului

Ungheni Ei transmiterea rdspunsurilor la solicit[rile de clarificdri formulate de potenlialii

benefi ciari ai finanldrii nerambursabile;

c)preia de la registratura primariei Oragului Ungheni toate solicitarile pentru acordarea de

finun1u." nerambursabil[ pentru anul 2023, gi le pdstreaz[ nedesfbcute pdn[ la data la care

comisia igi incepe activitatea;
d) organizeazi gedin{ele Comisiei, la solicitarea preqedintelui;

.jin6.*.qte girdspunde de eviden{a documentelor emise giprimite de comisie;

I intocmegte orice alt document solicitat de preqedintele comisiei, in legitur6 cu activitatea

acesteia;
g) intocmegte gi transmite spre publicare comunicdrile privind rezultatele selectiei proiectelor;

[j asigura publicarea pe pagina de internet a Primdriei Oraqului Ungheni 9i in presa local6, a



listei cuprinzdnd solicitanlii care au primit finantare nerambursabili, precum qi cuantumul

fi nanf[rii nerambursabile;
i) completeaz6 formularul contractului de finanlare gi asigurd semnarea lui de c6tre ambele p6(i

semnatare;
jt;;.a; pe bazdde proces-verbal, documentele primite sau emise de Comisie la arhiva Primiriei

Oragului Ungheni.

Art.l7. Funclionarii publici -membri ai comisiilor de evaluare gi selec[ionare a proiectelor, care

efectueaz[ ore suplimentare peste durata normald a timpului de lucru sau in zilele de sdrbdtori

legate ori declaraie zile neluiratoare, beneficiazl de misurile compensatorii prev[zute de art' 21

dii Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificlrile

gi comlletarile ulterioare, cu respectarea pievederilor art. II, alin. (1) din Ordonanta de urgenld a

buvernului nr. 13012021 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum

gi pentru modificarea 9i completarea unor acte normative'

CAPITOLUL lV - Procedura selecfionirii 9i evalulrii proiectelor

Art. Lg. Finanfarea nerambursabild a programelor, proiectelor 9i ac{iunilor se aprobd pentru

programe/proiecte/acliuni care urmeazd a s6 derula in-intervalul de la data semnlrii contractului

de finanlare pAnI la data de 20 decembtie2023'

Art. 19. (1) Orice finantare nerambursabild nu poate dep69i 90% din..bugetul total al

programului, proiectului sau ac[iunii. Diferenla se acoperi din resursele proprii ale solicitantului

ruu"ut. partenlrilor sau din alte surse, in afara celor ale autoritdlii finan{atoare.

til Soiicitanlii qi/sau partenerii asigur[ contribufia minimd de l0% din costul total al

progru,nrtri, proiectului gi/ sau acliunii propuse spre finanfare sub forma contributiei in numerar

gV.uu natur6; aportul in naturd se cuantificl prin documente justificative'

i:) connunlarea din surse atrase se poate ionstitui din sponsorizdri, parteneriate, alte finan{ari

etc., pentru care beneficiarul va incheia contracte in condiliile legii.

(4) S'ursele de finanlare in natur[ ale beneficiarului pot fi: cuantificdri in lei ale contravalorii

spaliilor utilizate (birouri, spafii pentru evenimente culturale), ale activitatilor realizate de

voluntarii beneficiarutui irnanlirii, ale echipamentelor de birou 9i de scend (echipamente de

sunet, lumini, video-proieclie, altele similare), respectiv transportul participan{ilor 9i al

echipamentelor.

Art. 20. (l) Cererea de finan{are este insolitd de toate documentele mentionate in Ghidul

solicitantului.
(2) Documenta(iile de solicitare a finan16rii vo1 ! comunicate de urgent4, pe mdsura inregistrdrii,

secretariatului comisiilor. Secretariatul comisiei nu va accepta documentafiile inregistrate dupd

termenul limit6 corespunzltor sesiunii de finanlare'

Art.2l. Documentalia de solicitare afinanlIrii este analizat6 de membrii comisiei de evaluare 9i

selecfionare in termenul stabilit prin anunlul de participare gi va fi notatr potrivit criteriilor de

evaluare.

Art. 22. (l) Ulterior selec(iondrii gi evaludrii proiectelor, Comisia intocmeqte un Rapo( de

oportunitate - atribuire Si propune spre apiobare Primarului Oraqului Ungheni nivelul



subventiilor.
(2) intermen de 15 zile de ladataincheierii lucr[rilor, listacuprinzdnd solicitanlii care auprimit

inunlur. nerambursabi16 in condiliile din prezentul Regulament, precum gi cuantumul finanfirii

nerambursabile se public[, prin grija secretarilor comisiei, pe pagina de internet a Primariei

Oraqului Ungheni gi in presa scris6.

Art. 23. (L) Contestafiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea 9i

desfrqurarea selecliei proiecteior se depun in termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la

publicarea pe pagina de internet a rezultatelor selecliei, in scris la Registratura Prim6riei Oraqului

Ungheni.
(2)-Contestaliile se solulioneazd in termen de maximum 5 zile lucr[toare de la data expir[rii

termenului pentru depunerea contestatiilor, iar rezultatul acestora se afigeazi pe pagina de

internet a autoritatii finanfatoare.

(3) DupA solufionarea contesta{iilor Comisiile vor proceda, in termen de maximum 3 zile

iucritoare, la intocmirea unui Raport de oportunitate - atribuire qi propun spre aprobare

primarului Oragului Ungheni nivelul finan![rilor nerambursabile cu incadrarea in plafonul

disponibil pentru fiecare domeniu in parte.

(a) in termen de 3 zile de la data aprob6rii, lista cuprinz6nd proiectele admise la finan{are

nerambursabild in condiliile din piezentul Regulament, precum qi cuantumul finanfarii

nerambursabile se publicl, prin grija secretarilor Comisiilor, pe pagina de internet a PrimSriei

Oragului Ungheni.

CAPITOLUL V - incheierea contractului de finan{are

Art. 24. (1) Contractul de finan[are nerambursabil6 se incheie intre Oraqul Ungheni 9i

solicitantul selec[ionat, conform modelului prevdzut in anexa nr.3 la prezentul Regulament.

(2) Contractele de finanlare nerambursabilS se incheie in termen de maxim 30 de zile de la data

puUti.arii rezultatului sesiunii de selecfie qi evaluare a proiectelor pe pagina de intemet a

Primariei Oragului Ungheni.

Art. 25. (1) Comisiile de evaluare gi selec{ie vor stabili duratele contractelor de finan{are astfel

inc6t s6 urigur. derularea procesului de finanlare a contractului gi de decontare a ultimei tranqe in

anul calendaristic in 
"ur. 

i-a acordat finan{area, dar nu mai tdrziu de 20 decembtie 2023.

(2) in cazul contractelor de finanlare incheiate, se va indica in concret termenul/perioada de

deiulare a activit[1ii ce face obiectul finantarii nerambursabile.

(3) La contract, se vor anexa bugetul de venituri gi cheltuieli al programului/proiectului/acfiunii.

Art.26. Dac6 in termen de 30 de zile de la data comunicdrii rezultatului selectiei un solicitant nu

se prezintd pentru incheierea contractului de finanlare, se consider6 cd sprijinul financiar de la

Consiliul Local Ungheni nu a fost acceptat, iar proiectele in cauz[ se elimind de la finanlare.

CApITOLUL \/| - Procedura privind derularea contractului de finanfare

Art. 27. Cheltuielile eligibile vor putea fi
nerambursabild numai in mdsura in care sunt

perioada execut[rii contractului.

finanlate in baza unui contract de frnan{are
justificate gi oportune 9i au fost contractate in



Art. 28. Autoritatea finan[atoare gi beneficiarul pot stabili in contractul de finan]are
nerambursabili ca pldlile cdtre beneficiar sd se facl in trange, in raport cu faza proiectului gi

cheltuielile aferente, in funclie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata gi evolu{ia in
timp a activitAtii finan{ate ori de costurile interne de organizare gi functionare ale beneficiarului.

CAPITOLUL VII - Procedura de raportare gi control

Art. 29. (l) Solicitanlii care au primit finanlare au obligalia sI intocmeasc5 $i sI transmit[
Primdriei Oraqului Ungheni, in termenele gi condi{iile stabilite prin contractul de finanfare
nerambursabild, o raportare finali (al cdrui model este prev6zut in anexa nr.4 la prezentul
Regulament), care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect
cuprinzind at6t finan[area proprie, cdt gi contribu[ia Consiliului Local Ungheni.
(2) In cazul finan[Irilor nerambursabile acordate pentru programe/proiecte/ac{iuni in domeniul
cultur[ Ei culte, raportul final va fi depus cel tdrziu de 20 decembrie 2023.

Art. 30. (1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta pdnd la data stabilitl in
contract, urmitoarele documente:
- pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, factura fiscald,
chitanl6/ordin de platS/dispozilie de platd in copie;
- pentru decontarea cheltuielilor privind consultanla de specialitate, fond premiere: document
justificativ privind existen[a obligaliei de platd, factura fiscald (unde e cazul), chitan{a/ordin de
platS/stat de platd semnat de reprezentanfii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de

identificare gi semndtura premiatului, in copie;
- pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: factura fiscal5, bilete

de transport (CFR, autocar, avion, etc.), in copie;
(2) Documentele prezentate in copie vor purta men{iunea "in conformitate cu originalul", aldturi
de gtampila gi semndtura reprezentanlilor legali ai beneficiarului - persoand juridic[ sau a
beneficiarului - persoand fizicd,.
(3) Data documentelor justificative trebuie sI fie in concordanfi cu perioada desffiqurlrii
ac{iunii.
(4) Detaliile referitoare la alte surse de finanfare care au fost utilizate pentru cofinantarea
activitdtilor programului/proiectului/acfiunii vor fi incluse gi in raportul financiar final.
(5) In cazul in care derularea programului/proiectului/acfiunii a fost posibild cu costuri mai mici
decdt cele propuse gi aprobate inilial, acest lucru va fi evidenliat in raportul financiar final gi va fi
decontati suma respectivd, cu conditria respectdrii cofinantdrii de 90oh-10%.

Art. 31. Autoritatea finan{atoare iqi rezerv[ dreptul de a face verificdri, atat in perioada derul6rii
contractului de finan(are nerambursabil[, cdt $i ulterior valid[rii raportului final.

Art. 32. (l) Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit
prin contract nu vor ob(ine decontarea tranqei finale, urm0nd a se aplica sanc(iunile
previzute in contractul de finanfare.
(2') In vederea aducerii la indeplinire a prevederilor alin. (l) autoritatea va desemna

persoana/persoanele responsabild/responsabile cu urmlrirea deruldrii contractului de finanfare.



CAPITOLUL IX - Sanc(iuni

Art. 33. (1) Contractele de finanfare sunt reziliate de drept, fbr6 a fi necesard interventia instan(ei
de judecatd, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificlrii prin care pdrtii in
culpd i s-a adus la cunogtin[I cE nu gi-a indeplinit obligatiile contractuale.

Art. 34. in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finan{Irii este obligat in termen de l0 zile calendaristice sI returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite.

CAPITOLU X - Dispozifii finale

Art. 35. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legdturl cu procedura de selec[ie
sau derularea contractelor de finan{are se va transmite de cdtre solicitanlii finanfdrii sub forma de
document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul preddrii la Registratura
Prim[riei OraEului Ungheni.

Art. 36. Prezentul regulament se completeazd cl prevederile legale in vigoare.

Art.37. Anexele urmltoare fac parte integrantd din prezentul regulament:
Anexa I - Ghidul solicitantului- domeniul culturd
Anexa 2 - Ghidul solicitantului - domeniul culte
Anexa 3 - Modelul contractului de finanlare nerambursabild
Anexa 4 - Modelul raportului final
Anexa 5 - Declarafie de impa(ialitate pentru membrii comisiei de evaluare
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