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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului anual privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 

local al comunei Poiana Stampei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava,
Analizând:

Referatul de aprobare al domnului primar, înregistrat la nr. 864 din 02.02.2021;
Raportul comisiei de specialitate nr. 934 din 03.02.2021.
Raportul de avizare al:
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 
3133 din 09.04.2021;

Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 3132 din 09.04.2021 ;

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 3131 din 09.04.2021 ;

Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art. 7 alin. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) si art. 15 alin. 1 ale Legii nr. 350/2005- privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi ale Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a), alin. 7, lit. e) şi lit. f), art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. 
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Programul anual privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al comunei Poiana Stampei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021, conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se împuterniceşte Serviciul Financiar 
Contabil şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava.

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului 
judeţului Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Daniel- Dorin CHIPERI Alina IVAN

Poiana Stampei, 12.04.2021
Nr. 25
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Programul anual privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local al 
comunei Poiana Stampei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021

Nr. Crt. Domeniul Subdomeniul Suma alocată
1. SPORT - 15.000 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Daniel-Dorin CHIPERI Alina IVAN
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru activitati nonprofit de interes general

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava,
Analizând:

Referatul de aprobare al domnului primar, înregistrat la nr. 867 din 02.02.2021;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 1337 din 17.02.2021;
Raportul de avizare al:
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 
3130 din 09.04.2021;

Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 3129 din 09.04.2021 ;

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 3128 din 09.04.2021 ;

Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art.7 alin.l şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor.nermbursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a), alin. 7, lit. e) şi lit. f), art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. 
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art 1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
al Comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru activitati nonprofit de interes general, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se împuterniceşte Serviciul Financiar 
Contabil şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava.

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului 
judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Daniel- Dorin CHIB£î8 Alina IVAN

Poiana Stampei, 12.04.2021
Nr. 24
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REGULAMENT
privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local 

alocate pentru activitati nonprofit de interes local

CAPITOLUL I -  Dispoziţii generale

Scop si definiţii
1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a 
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila din fonduri 
publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finanţatoare 
care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabila, 
acordate din bugetul local al comunei Poiana Stampei.
2. In înţelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au 
următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit -  activitate care produce un profit in mod 
direct pentru o persoana fizica sau juridica;
b) autoritate finanţatoare -  Comuna Poiana Stampei;
c) beneficiar -  solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanţare 
nerambursabila in urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile -  cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanţarea 
nerambursabila, conform anexei 6 la regulament;
e) contract de finanţare nerambursabila -  contract încheiat, in condiţiile legii, 
intre Comuna Poiana Stampei, in calitate de autoritate finanţatoare si beneficiar;
f) finanţare nerambursabila -  alocaţie financiara directa din fonduri publice, in 
vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop 
patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acţiuni 
sau programe de interes public la nivelul comunei Poiana Stampei;
g) fonduri publice -  sume alocate din bugetul local al comunei Poiana Stampei;
h) solicitant -  orice persoana fizică sau juridica fara scop patrimonial care depune 
o propunere de proiect.
3. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabila.
4. Solicitanţii trebuie sa fie persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial -  
asociaţii ori fundaţii constituite conform legii-sau culte religioase recunoscute 
conform legii.

http://www.poianastampei.ro
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5. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si 
proiectele de interes public initiate si organizate de către solicitanţi, in 
completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donaţii si 
sponsorizări.
Domeniu de aplicare
6. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea oricărui contract 
de finanţare nerambursabila de la bugetul local al comunei Poiana Stampei.
7. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de intervenţie in caz de 
calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere 
procedurilor stabilite prin legi speciale.
8. Finanţările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit 
si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
9. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acorda finanţări 
nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii 
solicitantului si nici pentru cheltuieli care se constituie intr-o forma sau alta in 
renumeratie pentru membrii organizaţiei.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabila

10. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila 
sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridica 
ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condiţiile legii, 
beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului 
concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a 
specificaţiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de 
selecţie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabila, 
astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa 
aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui 
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor 
contracte de finanţare nerambursabila de la aceeaşi autoritate finanţatoare in 
decursul unui an;
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f) neretroactivitatea, respecţi excluderea posibilităţii destinării fondurilor 
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată 
la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare 
cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de 
cofinanţare prevăzut la lit. g);
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o 
contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a 
finanţării; pentru fondurile alocate României prin Programul general 
«Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii» pentru perioada 2007-2013, 
contribuţia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum 5% din valoarea 
totală a finanţării.
11. Finanţarea se acorda pentru acoperirea parţiala a unui program ori proiect in 
baza unui contract incheiat intre parti, si a anexelor I -  cerere de finanţare si II -  
buget de venituri şi cheltuieli.
12. Pentru acelaşi domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât o singura 
finanţare nerambursabila in decursul unui an.
13. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiaşi an calendaristic, 
mai mult de o finanţare nerambursabila pentru domenii diferite de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul 
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autorităţii 
finanţatoare respective.
Prevederi bugetare
14. Programele si proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare 
in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul Local al comunei Poiana 
Stampei, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, 
executarea si raportarea bugetului local.
Informarea publica si transparenta decizionala
15. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind 
finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si 
selecţionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabila, 
contractele de finanţare nerambursabila semnate de autoritatea finanţatoare cu 
beneficiarii, precum si rapoartele de execuţie bugetara privind finanţările 
nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Domeniile pentru care se vor acorda finanţări nerambursabile, sunt:
1. Activităţi culturale
2. Activităţi sportive
3. Culte religioase recunoscute de lege
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1. Activităţi culturale
Primăria şi Consilul Local consideră importantă şi oportună sprijinirea 

culturii prin finanţarea unor proiecte care îşi propun:
- Creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural;

Formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
- Sprij inirea tinerelor talente;
- Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, realizate în spaţii 

alternative;
- Promovarea cooperării culturale la nivel local;
- Păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
- Promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, 

regional şi internaţional;
- Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii 

de autoexprimare;
- Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzica, dans , teatru, etc;
- Creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, 

ştiinţei şi artei locale.

Pentru atingerea acestor obiective, Primăria şi Consiliul Local au identificat 
următoarele genuri de activităţi:

- Organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi 
ştiinţifice şi culturale;

- Organizarea de expoziţii de artă, de carte, documentare;
- Punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans,

- Organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestaţii culturale;
- Punerea în scenă a unor spectacole de teatru.

2. A ctiv ită ţi sportive
Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de 

selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea 
de recorduri sau obţinerea victoriei, practicarea sportului pentru sănătate, 
educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii 
sănătăţii a individului şi societăţii.

Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional; 
asigurarea reprezentării pe plan local, naţional; menţinerea şi valorificarea 
tradiţiilor în domeniul sportului.

film;
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- restaurării, reabilitării şi condolidării clădirilor locaşurilor de cult;
- restaurării picturilor din locaşurile de cult;
- realizării de instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
- amenajarea curţii, realizarea împrejmuirii;
- realizări de instalaţii termice şi electrice.

CAPITOLUL II — Procedura de solicitare a finanţării

1. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila se face pe baza selecţiei 
publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanţare 
nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu 
respectarea principiilor prevăzute Art.4.
2. Anual va exista o singura sesiune de selecţie a proiectelor. Excepţie pot face 
proiectele de amploare aparute in cursul anului.
3. Procedura de selecţie de proiecte, organizata de Primăria comunei Poiana 
Stampei va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si financiara;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabila;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare 
nerambursabila.
4. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la sediul Primăriei Poiana 
Stampei, situat in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.
5. Documentaţia va fi întocmită in limba romana.
6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al 
conţinutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant 
sau de către o persoana împuternicita legal de acesta.
7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm 
pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabila.
8. In vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare, 
documentaţiile prevăzute la pct. 9 si 10 din prezentul capitol se vor depune in 
termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
9. Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va conţine actele prevăzute mai
jos:
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a) formularul de solicitare a finanţării conform anexei 1;
b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului;
c) declaraţia consiliului director al organizaţiei fara scop lucrativ solicitante;
d) actul constitutiv, statutul si certificatul de înregistrare fiscala, actele 
doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante si actele adiţionale, după caz;
e) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu 
organizaţii guvernamentale si neguvemamentale, daca este cazul;
f) CV-ul coordonatorului de proiect

; g) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii către bugetul 
local.
h) declaraţia de imparţialitate,
i) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli 
prevăzute
j) alte documente considerate relevante de către aplicant 
10. Documentaţia solicitanţilor persoane fizice:
a. Formularul de solicitare a finanţării (cererea de finanţare);
b. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului;
c. alte documente considerate relevante pentru realizarea activităţilor proiectului.

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, 
activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor 
indicatori precişi, a căror alegere este justificată.

Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice solicitante au obligaţia de 
a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentaţiei 
pentru elaborarea şi prezentarea proiectului. Propunerea tehnică se elaborează în 
concordanţă cu cerinţele cuprinse în termenii de referinţă, în aşa fel încât să 
asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea 
- tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare.

Propunerea de proiect are character ferm şi obligatoriu din punct de vedere 
al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant 
sau de către o persoană împuternicităl legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe
toată durata de ândeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.___________
CAPITOLUL III -  Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile____
1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de 
selecţionare:
a) programele si proiectele sunt de interes public local;
b) este dovedita capacitatea organizatorica si funcţionala a beneficiarului 
finanţării prin:
- experienţa in domeniul administrării altor programe si proiecte similare
- caile si modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, 
comunitatea);
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- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau 
proiectului la nivelul propus;
- experienţa de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizaţii 
guvernamentale si neguvemamentale din tara si din străinătate, după caz.
2. Toate cererile selecţionate in urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea 
punctajului vor fi considerate ca prioritare:
□ Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;
□ Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;
□ Gradul de implicare si conlucrare dintre organizaţii;
□ Claritate si realism in alcătuirea planului de acţiune;
□ Claritatea, relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse; 
o Dimensiunea impactului prevăzut;
3. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, pct.5;
4. Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre 
următoarele situaţii:
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către 
stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
c) a comis o greşeală gravă în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile asumate prrintr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura 
în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest 
sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în 
stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;
e) nu prezinţă declaraţia pe propria răspundere.

CAPITOLUL IV -  Organizarea si funcţionarea comisiilor de evaluare si
selecţionare

1. Evaluarea si selecţionarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare si 
selecţionare stabilita.
2. Comisia de evaluare si selecţionare va fi formata din minimum 3 persoane.
3. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei 
prin vot deschis.
4. Preşedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in 
termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor 
a căror rezolvare este de competenta comisiei.
5. Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate in scris si pe mail la adresele 
stabilite de comun acordjcu-pcesedintele comisiei.
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6. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit 
modelului prevăzut in anexa nr.9
7. Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.

_____CAPITOLUL V -  Procedura evaluării si a selecţionării proiectelor

1. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenta, pe 
măsură înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare si selecţionare. 
Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul 
limita corespunzător sesiunii de finanţare.
Acestea vor fi retumate solicitantului cu prioritate.
2. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizata de către membrii comisiei 
de evaluare si selecţionare in termenul stabilit prin anunţul de participare si va fi 
notata potrivit criteriilor de evaluare.
3. Comisia de evaluare si selecţionare inainteaza procesul verbal de stabilire a 
proiectelor castigatoare a procedurii de selecţie in vederea întocmirii proiectului 
de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
4. In termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei 
comunica in scris aplicantilor, rezultatul selecţiei, precum si fondurile propuse a fi 
alocate.
5. Toate cererile selecţionate in urma trierii sunt supuse evaluării pe baza 
următoarei grile de evaluare:

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

1. Relevanţa şi coerenţă 35
1.1.Cât de convingător este descrisă problema abordată? 10
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu 
problema descrisă? (Obiective SMART S-specific, M-măsurabil, A- 
posibil de atins, R-realist, T- definit în timp).

10

1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă? 5
1.4. în ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă 
valoare (ex. Soluţii inovatoare, modele de punere în practică, 
continuarea unei tradiţii, etc) ?

5

1.5. în ce măsură tema proiectului se încadrează în priorităţile de 
dezvoltare locală stabilite de către Consiliul Local?

5

2.Metodologie 25
2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile 
propuse în cadrul proiectului?

5

2.2.Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor? 5
2.3.Cât de coerente snet^aciiyităţile propuse cu obiectivele 5
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proiectului?
2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu 
activităţile propuse?

5

2.5.Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din 
proiect? (dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1)

5

3. Durabilitate 20
3.1.In ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ 
grupurilor ţintă?

10

3.2.In ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi 
după încheierea acestei finanţări?

5

3.3.în ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare? 
(devine model şi pentru alte proiecte)

5

4.B ujetji eficacitatea costurilor 20
4.1. în ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitol de 
cheltuieli?

10

4.2.în ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu 
activităţile propuse pentru implementarea proiectului?

10

Punctaj maxim 100

6. Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc 
punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea algoritmului de calcul, fiind cele 
mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

CAPITOLUL VI -  încheierea contractului de finanţare

1. Contractul se încheie intre Comuna Poiana Stampei si solicitantul 
selecţionat, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului 
sesiunii de selecţie a proiectelor la afîsier si pe site-ul Primăriei Poiana 
Stampei..
2. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum si bugetul 
de venituri si cheltuieli al programului/proiectului.

CAPITOLUL VII -  Procedura privind derularea contractului de finanţare

1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate in baza unui contract de finanţare 
nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost 
contractate in perioada executării contractului.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse şi in anexa nr.6 la 
prezentul regulament:
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Cheltuieli eligibile şi neeligibile

l.Activităţi culturale
Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii

de cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli de realizare a acţiunii/proiectului/ programului cultural, precum 

costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi 
aparatură, onorarii, prestări servicii;

- Achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului 
cultural;

- Cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern al participanţilor/ 
invitaţilor;

- Alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, acţiuni 
promoţionale şi de publicitate;

- Cheltuieli de masă ale participanţilor şi /sau invitaţilor în condiţiile legii;

b) categorii de cheltuieli neeligibile
- Cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanet ai beneficiarului);
- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Achiziţia de terenuri, clădiri;
- Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;
- Costuri telefonie fixă şi mobilă.

2. Activităţi sportive:
a)Cheltuieli eligibile
- prime: pentru jucători, antrenori şi personal auxiliar care este implicat în proiect
- premii: pentru personalul direct implicat în proiect, care nu au caracter 
permanent, arbitri;
- transport: bilete şi abonamente transport, transport echipamente şi materiale, 
facturi de transport;
-cazare şi masă: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea 
proiectului;
- alimentaţie de efort sau susţinătoare de efort;
-consumabile, pază şi ordine;
- cheltuieli privind analizele şi vizitele medicale periodice;
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- alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menţionate, dar care 
se justifică pentru activităţile proiectului.

b) Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli cu personalul (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului

- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Chirii pentru utilizarea spaţiilor care aparţin instituţiilor publice finanţate 

din bugetul local;
- Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar
- Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate
- Achiziţii de terenuri, clădiri;
- Cheltuieli cu consultanţa;
- Nu se vor deconta cheltuielile cu realizarea raportărilor intermediare şi 

finale;
- Orice contribuţie în natură raportată de către Beneficiar sau de partenerii 

acestuia nu reprezintă o cheltuială eligibilă;
- Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea 

unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor 
juridice de drept public beneficiare;

- Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare 
de profit.

3.Unităţi de cult

a) Categorii de cheltuieli eligibile:
b) Lucrări de construcţie
c) Lucrări de consolidare şi reparaţii capitale
d) Lucrări de reparaţii curente: învelitoare, tâmplărie, zugrăveli, jgheaburi, 

burlane
e) Intervenţii de salvare a structurii clădirii
f) Lucrări de reparaţii sau înlocuire instalaţii interioare: electrice, sanitare, 

termice
g) Lucrări de finisaje
h) Lucrări de restaurare componente artistice: pictură, elemente de piatră, 

lemn.
i) Lucrări de amenajare curte, împrejmuire, 

b) Categorii de cheltuieli neeligibile:

Costuri administrativgi^Jdrie sediu permanet şi utilităţi
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- Cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanent ai 
beneficiarului);

- Nu se decontează transportul cu maşina- proprietate personală;
- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Achiziţia de terenuri, clădiri;
- Cheltuieli cu consultanţa;

Nu se vor de conta cheltuielile cu realizarea raportărilor.

Autoritatea finanţatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanţare 
nerambursabila ca plăţile către beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza 
proiectului si cheltuielile aferente, in funcţie de evaluarea posibilelor riscuri 
financiare, durata si evoluţia in timp a activitatii finanţate ori de costurile interne 
de organizare si funcţionare ale beneficiarului.

Autoritatea finaţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării 
nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a 
raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul 
autoriţăţii finanţatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii.

CAPITOLUL VIII -  Procedura de raportare si control

1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au 
obligaţia sa prezinte Comunei Poiana Stampei următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricărei transe 
intermediare, in vederea justificării transei anterioare.
OBS. Vor fi depuse doar la solicitarea expresa a autorităţii finanţatoare.
- raportare finala: depusa in termen de 30 de zile de la încheierea activitatii si va 
cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect 
cuprizand atat finanţarea proprie cat si contribuţia de la bugetul local al comunei 
Poiana Stampei.
Raportările vor fi întocmite in conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi 
depuse pe suport de hârtie si vor fi insotite de documentele justificative pentru 
cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei comunei Poiana Stampei cu adresa 
de înaintare hitocmita conform anexei 7 la regulament.
2. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul 
stabilit prin contract nu vor obţine decontarea transei finale si vor urma 
procedurile specifice.

| 0
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3. Comisia de Evaluare si Selecţie va stabili duratele contractelor de finanţare 
astfel incat sa asigure derularea procedeului de finanţare a contractului si de 
decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finanţarea.
4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele 
documente:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de 
achiziţionarea de bunuri si servicii: factura fiscala, insotita de chitanta/ordin de 
plata/bon fiscal, cu evidenţierea tipurilor de produse;
- pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de închiriere, factura 
fiscala, chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu in categoria alte cheltuieli: orice 
document fiscal care corespunde legislaţiei aflate in vigoare.
Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada 
desfăşurării acţiunii.
Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, 
cafea.
5. Autoritatea finanţatoare isi rezerva dreptul de a face verificări, atat in perioada 
derulării contractului de finanţare nerambursabila, cat si ulterior validării 
raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

CAPITOLUL IX -  Sancţiuni

1. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara 
intervenţia instanţei de judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data 
primirii notificării prin care pârtii in culpa i s-a adus la cunoştinţa ca nu si-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata in termen de 
10 zile calendaristice de la data constatării neindeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
2. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, 
beneficiarul finanţării este obligat in termen de 15 zile sa retumeze ordonatorului 
principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale 
acestuia, in vederea finanţării altor programe si proiecte de interes public.
3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării 
datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea 
creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei 
finale precum si la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
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___  ___ ___  __  CAPITOLUL X -  Dispoziţii finale________________

1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătură cu procedura de 
selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii 
finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat in 
momentul primirii la registratura Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia 
documentelor care confirma primirea.
2. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.
3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile 
acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2015;
4. Prezentul regulament ramane in vigoare pana la apariţia normelor metodologice 
aferente Legii nr.350/2005.
5. Anexele următoare fac parte integranta din prezentul regulament.
a) Anexa 1 -  formular cerere de finanţare
b) Anexa 2 -  bugetul de venit si cheltuieli
c) Anexa 3 -  declaraţie pe propria răspundere
d) Anexa 4 -  formular pentru raportări intermediare si finale
e) Anexa 5 -  declaraţie de imparţialitate a beneficiarului
f) Anexa 6 -  cheltuieli eligibile si neeligibile
g) Anexa 7 -  adresa de înaintare a raportului final sau intermediar
h) Anexa 8 -  curriculum vitae
i) Anexa 9 -  declaraţie de imparţialitate a membrilor Comisiei Evaluare si 
Selecţie
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Anexa 2
Buget de venituri şi cheltuieli

Organizaţia / Persoana juridică., 
Proiectul......................................

Nr.
crt.

Denumire
indicatori

TOTAL TRIM I TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

OBSERVAŢII*

I. Venituri- total, 
din care:

1. Contribuţia
beneficiarului
(a+b+c+d)

a) Contribuţie
proprie

b) Donaţii
c) Sponsorizări
d) Alte surse
2. Finanţare 

nerambursabilă 
din bugetul 
local

•

TOTAL

Detalierea che tuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:
Nr. crt. Categoria

bugetară
Contribuţia
finanţator

Contribuţia beneficiarului Total buget

Contribuţie
proprie

Alte surse ( 
donaţii, 

sponsorizări, 
etc)

1
2
3
4 •
5
6
7
8
9
10

TOTAL
Preşedintele organizaţiei 

(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al organizaţiei 

(numele, prenumele şi semnătura)

Data: Ştampila

*
La veniturile obţinute din donaţii, spopsjSjZjrţfi la rubrica de observaţii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice

care acordă finanţarea, inclusiv dateW^\i#riiăetfsjediiir5o"3 fftial, telefon, fax, e-mail, reprezentant legal)



Anexa 3
Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului

Subsemnatul........domiciliat în
localitatea........................ ....str...................... nr............................... -judeţ.............................cod
poştal......, posesor al actului de identitate.....seria.....număr....... cod numeric personal........în
calitate de prezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei.......... , declar pe propria răspundere
că nu mă aflu/ persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre următoarele 
situaţii:

a) în incapacitate de plată;
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri 

publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;
f) nu simt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, 

delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de 
fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art.326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Semnătura

Data



Anexa 4
Formular pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr................încheiat în data de.........................
Organizaţia' instituţia........................................................
-adresa
-telefon/fax
-e-mail

Denumirea Proiectului......................................................
Data înaintării raportului.................................................

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină, vor fi prezentate datele necesării unei evaluări de ansamblu 
a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de 
presă, colaborarea cu alţi parteneri, etc).

2. Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Dacă NU, expuneţi 
motivele şi propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor 
activităţilor prevăzute în contract)

3. Rezultatele obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate 
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatpri de eficienţă. Anexaţi documente relevante, 
după caz).

II. Raport financiar
1. Date despre finanţare:
- Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr......din data......
- Valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului:..........din care:
- Contribuţie proprie a Beneficiarului
- Sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului

de finanţare nr.......din data........



Nr.
crt.

Categoria bugetară Contribuţia
finanţator

Contribuţia
proprie
benficiar

Alte surse
(donaţii,
sponsorizări)

Total
buget

Contribuţia
finanţator

Contrib
uţia
proprie
a
benefici
arului

Alte
surse
(donaţii,
sponsoriz
ări)

Total
execuţie

închirieri
Onorarii/Fond

premiere/Consultanţă
Transport

Cazare şi masă *
Consumabile
Echipamente

Servicii
Tipărituri
Publicitate
Alte costuri

TOTAL
%

Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe 
fiscale, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată, etc.

Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli:
Nr. crt. Categoria

cheltuieli
Nr. şi data 
document

Unitatea
emitentă

Suma
totală

Contribuţie
finanţator

Contribuţie
Aplicant

TOTAL

Preşedintele organizaţiei/ instituţiei 
Coordonatorul programului/ proiectului 
Responsabil financiar al organizaţiei/ instituţiei

Data

Ştampila



ANEXA5

Declaraţie de imparţialitate a beneficiarului

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia 
în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 
orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei 
solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile 
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai 
sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce 
generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura şi ştampila:



Anexa 1

Formular de cerere de finanţare

A) Aplicantul 
1. Solicitant:

Numele complet:

Denumirea abreviată

Cod fiscal:

Adresa:

Telefon:
Fax:
E-mail:

2. Date bancare: 

Denumirea băncii:

Numărul de cont: 

Titular:

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 

Numele complet

Tel./fax

E-mail

Semnătura

4. Datele responsabilului de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct. 3):

Numele complet 
Tel./fax 
E-mail 
Semnătura

5. Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea 
experienţei în scrierea şi managementul proiectelor:



B) Proiectul
6. Titlul proiectului
7.
8. Locul desfăşurării proiectului:

9. Durata proiectului:

10.
11. Rezumatul proiectului (maxim 30 rânduri, structurat astfel: 

Titlul

Scopul

Obiectivele proiectului 

Grupuri ţintă, beneficiari 

Activităţile principale 

Calendarul activităţilor 

Rezultate estimate



12. Rezultatele: rezultatele prognozate şi impactul proiectului, mijloace de monitorizare 
şi evaluare a rezultatelor

13. Echipa proiectului

14. Partenerul proiectului (dacă este cazul)
- Coordonate (adresă, tel/fax, e-mail, web site)

Scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect de către partener (max. 10 
rânduri)



15. Ordinea de prioritate: în cazul în care aţi aplicat pentru mai multe proiecte, vă rugăm 
să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavoastră, luând în considerare 
procedura de aplicare.

Data:

Semnătura reprezentantului legal 

Ştampila instituţiei / organizaţiei

Semnătura coordonatorului de proiect



ANEXA 6
Cheltuieli eligibile şi neeligibile

1. Activităţi culturale
Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli 

eligibile:
- Cheltuieli de realizare a acţiunii/proiectului/ programului cultural, precum costuri 

materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, 
prestări servicii;

- Achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural;
- Cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern al participanţilor/ invitaţilor;
- Alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, acţiuni promoţionale 

şi de publicitate;
- Cheltuieli de masă ale participanţilor şi /sau invitaţilor în condiţiile legii;

b) categorii de cheltuieli neeligibile
- Cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanet ai beneficiarului);
- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Achiziţia de terenuri, clădiri;
- Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;
- Costuri telefonie fixă şi mobilă.

2. Activităţi sportive:
a) Cheltuieli eligibile
- prime: pentru jucători, antrenori şi personal auxiliar care este implicat în proiect
- premii: pentru personalul direct implicat în proiect, care nu au caracter permanent, arbitri;
- transport: bilete şi abonamente transport, transport echipamente şi materiale, facturi de 
transport;
-cazare şi masă: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului;
- alimentaţie de efort sau susţinătoare de efort;
-consumabile, pază şi ordine;
- cheltuieli privind analizele şi vizitele medicale periodice;
- alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menţionate, dar care se justifică 
pentru activităţile proiectului.

b) Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli cu personalul (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului

- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Chirii pentru utilizarea spaţiilor care aparţin instituţiilor publice finanţate din bugetul 

local;
- Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar
- Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate
- Achiziţii de terenuri, clădiri;
- Cheltuieli cu consultanţa;
- Nu se vor decontă^SWkWUl^Cu realizarea raportărilor intermediare şi finale;



- Orice contribuţie în natură raportată de către Beneficiar sau de partenerii acestuia nu 
reprezintă o cheltuială eligibilă;

- Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 
beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public 
beneficiare;

- Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

3.Unităţi de cult

a) Categorii de cheltuieli eligibile:
b) Lucrări de construcţie
c) Lucrări de consolidare şi reparaţii capitale
d) Lucrări de reparaţii curente: învelitoare, tâmplărie, zugrăveli, jgheaburi, burlane
e) Intervenţii de salvare a structurii clădirii
f) Lucrări de reparaţii sau înlocuire instalaţii interioare: electrice, sanitare, termice
g) Lucrări de finisaje
h) Lucrări de restaurare componente artistice: pictură, elemente de piatră, lemn.
i) Lucrări de amenajare curte, împrejmuire.

b) Categorii de cheltuieli neeligibile:

- Costuri administrative: chirie sediu permanet şi utilităţi
- Cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului);
- Nu se decontează transportul cu maşina- proprietate personală;
- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
- Achiziţia de terenuri, clădiri;
- Cheltuieli cu consultanţa;
- Nu se vor deconta cheltuielile cu realizarea raportărilor.



Anexa 7
Adresă de înaintare

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI

Alăturat vă înaintăm raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu
____ , având titlul_____________, care a avut/ are loc î n __________. în perioada

în valoare de

Data

Reprezentant legal 
Numele şi prenumele 
Semnătura

Coordonator proiect 
Numele şi prenumele 
Semnătura

Ştampila organizaţiei



Anexa 8

Curriculum Vitae

Rolul propus în proiect: coordonator proiect

Nume 
Prenume 
Data naşterii 
Cetăţenie 
Stare civilă 
Domiciliu
C.I./ B.I. seria___număr_________
CNP
Telefon
Studii

Instituţia (de la...până la...) Diploma obţinută

Limbi străine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1- excelent; 5 -  de bază)
Limba Citit Vorbit Scris

Membru în asociaţii profesionale 
Alte abilităţi 
Funcţia în prezent 
Vechime în instituţie 
Calificări cheie 
Experienţa specifică 
Experienţa profesională

Date de la-până 
la

Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

/

Alte informaţii relevante



Anexa 9

Declaraţie de imparţialitate

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe benficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia 
în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 
orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul_____________, ca membru al comisiei de evaluare mă oblig să iau toate
măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta 
definit mai sus , ş i , de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice 
situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura


