Anexa nr. 1D la HCJ nr. ______/______

CONTRACT DE FINANŢARE
În temeiul prevederilor art. 3 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G.
1470/2002, cu modificările și completările Legii nr. 125/2002 si Legea nr 128/2009, Hotărârii
Consiliului Județean Timiș nr. _____/________ privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea sprijinului financiar de la bugetul Județului Timiș unităților de cult din România
aparținând cultelor religioase recunoscute din România cât și aprobarea acordării unui sprijin
financiar de la bugetul Județului Timiș unităților de cult din România aparținând cultelor
religioase recunoscute din România pe anul 2021, s-a încheiat prezentul contract, între:
Art. 1. Părțile contractului:
(l) Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în localitatea Timișoara, B-dul
Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș, cod fiscal____________ cont virament
__________________ deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat de Președintele Consiliului
Județean Timiș, denumit în continuare finanțator,
și
(II) Unitatea centrală de cult ____________________ cu sediul în ________________
______________________________________ având adeverința de funcționare nr._________,
eliberată
de
Cultul
_______________,
cod
fiscal
_____________,
cont
virament_____________________ deschis la __________________________, reprezentat de
________________în calitate de
_____________________ și contabil/responsabil
financiar__________________, denumită în continuare beneficiar.

Art. 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de _______________ lei de către
finanțator, în vederea realizării de către beneficiar a lucrării/ programului, conform acordului
anexa
la
contractul
de
finanțare
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Art. 3. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia de către
ambele părți și până la data de 30 noiembrie a anului în curs.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților:
I. Finanțatorul:
a) după depunerea documentelor justificative la registratura Consiliului Județean Timiș, în
termen de maxim 30 zile după verificarea acestora, finanțatorul se obligă să vireze în contul
beneficiarului suma alocată (tranșa pentru care s-au depus documentele justificative) ca sprijin
financiar;
b) în vederea monitorizării și evaluării intermediare, finanțatorul are dreptul să solicite
beneficiarului rapoarte privind derularea lucrării;
c) are dreptul să micșoreze cuantumul sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul
contract dacă beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în

cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de
către beneficiar;
d) are dreptul de a efectua controale și de a face verificări, atât în perioada derulării
contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior.
II. Beneficiarul:
a) are dreptul să solicite virarea sumelor reprezentând sprijinul financiar alocat, numai după
transmiterea către finanțator a documentelor justificative care stau la baza acordării sprijinului
financiar, astfel:
- la finalul derulării lucrărilor, beneficiarul va solicita, până cel târziu la data de 30
noiembrie, virarea sumei aferente cheltuielilor efectuate, depunând documentele justificative
aferente (copii contracte, facturi, situații de lucrări, recepții, etc.);
b) se obligă să realizeze lucrarea prevăzută la art. 2 din prezentul contract;
c) are obligația de a urmări corectitudinea și respectarea termenelor pentru justificarea
sumelor primite ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G nr. 82/2001, și H.G. 1470/2002 cu
modificările și completările ulterioare, precum și destinația fondurilor alocate prin certificarea
documentelor transmise unității finanțatoare;
d) are obligația să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru ca
unitățile de cult din subordine care au primit sprijin financiar da la unitatea finanțatoare și nu l-au
justificat în termenul legal să restituie la bugetul local suma nejustificată;
e) unitatea centrală de cult va coopera și va sprijini reprezentanții unității finanțatoare în
activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin
financiar;
f) se obligă să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile
economice - financiare ale lucrării și să le prezinte finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate,
pe durata derulării contractului;
g) se obligă sa specifice, pe durata lucrării, pe afișe, cataloage, alte materiale publicitare,
faptul că acestea sunt realizate prin sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Timiș;
h) se obligă să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului în
legătură cu derularea lucrării și modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijin financiar;
i) în cazul constatării de către organele de control abilitate a neutilizării sumelor conform
prevederilor legale, și a nerespectării Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la
bugetul Județului Timiș unităților de cult din Romania aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, beneficiarul se obligă să returneze finanțatorului, integral, sumele primite, inclusiv
dobânzile și penalitățile aferente acestor sume;
Art. 5. Răspunderea contractuală
(1) Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a
derulării lucrării .
(2) Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele
cauzate Județului Timiș, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea
contractului și care îi sunt imputabile.
(3) Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea
obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului, în concordanță cu
reglementările în vigoare.
(4) Beneficiarul răspunde pentru exactitatea datelor prezentate în documentele
justificative prezentate finanțatorului.
(5) Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită,
răspunderea finanțatorului nefiind în niciun fel angajată în cazul producerii unor prejudicii
terților în urma derulării de către beneficiar a lucrării și în nicio altă situație ce decurge dintr-o
acțiune sau inacțiune ilicită a beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

(6) În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi
eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Timiș în
anul următor.
Art. 6. Încetarea contractului:
prin executarea obligațiilor asumate de părți;
la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat;
prin acordul de voință al părților;
prin reziliere de drept, fără intervenția instanței și fără nicio altă formalitate, pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către beneficiar
în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care acestuia i s-a
adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, precum și culpa de care
se face vinovat;
e) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3
luni.
a)
b)
c)
d)

Art. 7. Forța majoră:
(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare
a obligaților ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță
majoră;
(2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și
independent de voința părților, care le oprește sa-și execute obligațiile ce le revin
potrivit prezentului contract;
(3) Intervenția forței majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de
două zile calendaristice de la data apariției acesteia.
Art. 8. Clauze speciale
(1) Utilizarea sprijinului financiar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract
este interzisă și atrage încetarea de drept a acestuia și restituirea sumelor alocate, fără intervenția
instanței judecătorești și fără îndeplinirea vreunei formalități.
(2) În ceea ce privește restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi și
penalități de întârziere, conform legislație privind colectarea creanțelor bugetare, care se fac
venit la bugetul județului Timiș.
Art. 9. Soluționarea litigiilor
(1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
(2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele
judecătorești competente, potrivit legii, de la sediul finanțatorului.
Art. 10. Dispoziții finale:
(1) Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute
numai în scris.
(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în
urma rezilierii/încetării acestuia.
(3) Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil și se
completează, cu prevederile Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul
Consiliului Județean Timiș, unităților centrale de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, precum și cu prevederile legale

în vigoare.
(4) Părțile recunosc competența Curții de Conturi a României de a exercita controlul
financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi,____________ în 2 exemplare originale având
aceeași forță juridică, un exemplar pentru finanțator și unul pentru beneficiar.

FINANŢATOR

BENEFICIAR

JUDEŢUL TIMIŞ
Președinte al Consiliului Județean Timiș

Viza de control financiar preventiv

Director executiv
Direcția Buget-Finanțe, Informatizare

Director executiv
Direcția Investiții și Managementul Proiectelor

Serviciul Consultanță și Avizare Juridică

Întocmit

________________

