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HorAnAnp
pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul 20t5
din bugetul local al comunei Putna, judelul Suceava, pentru activitdli nonprofit de interes

local

Consiliul Local al comunei Putna , judetul Suceava ;

Avdnd in vedere :

- Expunerea de motive prezentatd de D-ul Coroamd Gheorghe * primarul comunei Putna ,
judelul Suceava;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi
amenajarea teritoriului ;

- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-so ciald,
buget-finanle, administrarea domeniului public ai privat, agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea teritoriului;
- dispoziliile art. 15 qi a\e art. 22 din Legea nr. 35012005 privind regimul finanldrilor
nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activit[1i nonprofit de interes general,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (9) qi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 2!512001 privind
administralia publicd 1oca16 , republicatd, cv modificdrile gi completdrile ulterioare ;

HOTARA$rE :

Art. 1 Se aprobd Programul privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul
2015 din bugetul local al comunei Putna, judeful Suceava, pentru activitdli nonprofit de
interes local, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Arl. 2 Primarul comunei gi Biroul financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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JUDETUL SUCEAVA
CONSILIIL IIrcAL PUTNA

Anexi
H.C.L. NR. lCI din 30.01.20t5

PROGRAM
prMnd acordarea de finanflri nerambursabile in anul 20lS din bugetul local al

comunei Putna pentru activittrfi nonprofit de interes local

CAPITOLUL 1: Dispozifii generate

I. Scop si definifii

Legea nr. 350/2005 privind regimul finan{irilor nerambursabile din fonduri publice, alocatepentru activitdti nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completarile ulterioare, stabitegteprincipiile, cadrul general qi procedura pentru atribuirea contractelor de finanfare nerambursabili
din fonduri publice, precum gi c6ile de atac ale actului sau deciziei autoriialii finanlatoare care
aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugeiul tocal.
. Conform legii, termenii gi expresiile de mai jos au urmatoarea semnifica{ie:

a) activitate generatoare de profit - activitate iare produce un profit in mod direct pentru o
persoanE fizicd sau juridic6;
b) autoritate finanfatoare - Consiliul local putna;
c) beneficiar - solicitantul cdruia i se atribuie contractul de finan{are nerambursabil6 in urma aplic6riiprocedurii selectiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanJarea nerambursabil[;
e) contract de finan(are nerambursabil[ - contract incheiat, in condiliile iegii, intre Consiliul local
Putna, in calitate de autoritate finantatoare gi beneficiar;
f) finantare nerambursabiltr - aloca{ie financiard directi din fonduri publice, in vederea desfdgurdrii
de c6tre persoane fizice sau juridice fldrd scop patrimonial a unoi activit[1iuw voltv Perluoup uzree sau Jurlqlce rara scop patrtmonial a unor activit[ti nonprofit, care s6
contribuie la realizarca unor_ac(iuni sau programe d. int.rcr public la nivelul comunei putna;
g) fonduri publice - sume alocate din bugeiul local al comunei putna;
h) solicitant - orice persoand fizicd sau juridici fdrd scop patrimonial care depune o propunere deproiect.

Finanfarile nerambursabile acordate, se vor utiliza numai pentru programele qi proiectele de
interes public comunal initiate gi organizate de cdtre solicitanfi peieritoriul idministrativ al comunei
Putna, in completarea veniturilor proprii qi a celor primite sub formd de donalii gisponsorizari.

II. Domeniu de aplicare:

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finan1are
nerambursabild, solicitanfii trebuie sd fie pdrsoane fizice sau juridice firl scop patrimonial -asociafii ori fundafii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

.Prezentul program se aplicd pentru atribuirea oric6rui contract de finan(are nerambursabill din
fondurile publice acordate din bugetul local al comunei putna.

Aceste prevederi nu 
.se_aplic6 pentru finanldrile nerambursabile din fonduri externe, cu

excepJia fondurilor ulo-.{? prin Programul general ,,Solidaritatea gi gestionarea fluxurilor migratorii,,
pentru perioada 2007,-20L3_(cf. Ordonanfei de Urgenld a Guvemuiulnr. S4/2008 privind modificareaqi completarea Legii nr.350/2005), fondurilor sleciale de interven\ie in caz de calamitate gi de



sprijinire a persoanelor fizice sinistrate gi care nu aduc atingere procedurilor stabilite prin legi
speciale.

- Finanl6rile nerambursabile nu se acordd pentru activitdti generatoare de profit qi nici pentru
activititi din domeniile reglementate de Legea nr.18212002 privind proteclia informaliilor clasificate,
cu modificSrile qi completdrile ulterioare.

Potrivit legii, nu se acordd finan{[ri nerambursabile pentru aotivititi ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului, cu excep{ia cazului in care aceasta reprezintd o componentd
indispensabilS proiectului. Caracterul indispensabil va fi justificat de cdtre solicitant, urmdnd a fi
analizat de cdtre comisia de evaluare.

III. Principii de atribuire a contractelor de finanfare nerambursabilfl

Principiile care stau labaza atribuirii contractelor de finanfare nerambursabilS sunt:
a) Iibera concurenffi, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca persoana fizicd sau juridic6 ce
desfEqoari activitIli nonprofit sI aib[ dreptul de a deveni, in condiliile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizdrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenlial gi a
criteriilor care sd facd posibilS evaluarea propunerilor qi a specificaliilor tehnice gi financiare pentru
atribuirea contractului de finanlare nerambursabild;
c) transparenfa, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesa{i a informaliilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanfare nerambursabilI;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecfie gi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabili, astfel incdt orice persoand fizic6
saujuridicd ce desltgoarA activitdli nonprofit sd aibd ganse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ci aceeagi activitate urmdrind reali.zarea unui interes general,

regional sau iocal, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanlare nerambursabild
de la aceeagi autoritate finanlatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitd[ii destindrii fondurilor nerambursabile unei
activitflli a cdrei executare a fost deja inceputl sau fmalizatd la data incheierii contractului de
finanlare;
g) cofinanfarea, in sensul cd finanldrile nerambursabile trebuie insolite de o contribulie de minimum
10% din valoarea totald a finanldrii, din partea beneficiarului.Contribufia in naturd nu este eligibilS.

IV. Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanfare nerambursabili

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabilI se face exclusiv pebaza selecfiei publice
de proiecte, procedurd care permite atribuirea unui contract de finanlare nerambursabild din fonduri
publice, prin selectarea acestuia de citre o comisie constituitl prin dispozilia primarului comunei
Putna .

Proiectele vor cuprinde informalii despre scopul, obiectivele specifice, activitlfile, costurile
asociate qi rezultatele urmlrite, evaluabile pe baza unor indicatori precigi, a ciror alegere este
justificatd.

Evaluarea in sistem competitiv a proiectelor se va face in conformitate cu criteriile de
evaluare prevdzute in documentafie.

Orice persoand fizicfi sau peisoani juridic[, filril scop patrimonial, care desfdgoard
activit[{i nonprofit menite sd sprijine realizarea unor obiective de interes public local, are dreptul de a
parlicipa la procedura pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabild.

Atribuirea de contracte de finanfare nerambursabild se va face in limita fondurilor publice
alocate anual in bugetul local al comurlei Putna.

Pentru aceeagi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta dec6t o singurl finanfare
nerambursabild de la aceeaqi autoritate finanlatoare in decursul unui an fiscal; ionform art,12 alin.l
din Legea 350/2005.

Potrivit arl.lZ alin.2, din Legea 35012005, in cazul in care un beneficiar contracteazd, in
cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult de o finan{are nerambursabiltr de la aceeaqi autoritate



finan{atoare, nivelul finan[drii nu poate depdgi o treime din totalul fondurilor publice alocate in

bugetul anual al autorit[fli finanfatoare respective." 
in vederea particip6rii laprocedura de seleclie, solicitan(ii sunt obliga(i sdprezinte autorit6tii

finan{atoare o declaralie pe propria rf,spundere, in care sd menfion eze dacd a contractat qi alte

finanldri nerambursabile de la Consiliul local al Putna in cur'sul aceluiaqi an'

Cheltuielile eligibile vor putea fi plStite in baza unui contract de finanlare nerambursabila

numai in mflsura in cire sunt juitificate qi oportune qi au fost contractate in perioada executdrii

contractului.
Num[rul de participanti la procedura de selec]ie de proiecte nu este limitat.

Consiliul locat putnitrebuie s6 repete procedura de selec{ie de proiecte in cazul in care existd

un singur participant ."in'cazul in care in urma repetdrii procedurii, numai un participant a depus propunere de

proiect, autoritatea finanfatoare are dreptut de a atribui contractul de finan]are nerambursabili

acestuia, in condiliile legii.
in cazul in .uri dupi incheierea contractelor de finanlare nerambursabile cu solicitanlii

declarali c6qtig6tori, sumele puse la dispozilie de citre Consiliul local Putna nu sunt contractate in

intregime, autoritatea finanfatoare poate decide organizarca unei noi sesiuni de selec[ie.

Procedura de selec{ie de proiecte cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finan{drilor nerambursabile;

b) publicarea anunlului de participare;

c) inscrierea candidalilor;
d) transmiterea documentatiei ;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f1 verificareu .iigitltit4ii, inregistrarii qi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnicd 9i

financiar6;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor;
i) incheierea contractului sau contractelor de finanlare nerambursabilfi;
jj publicarea anunlului de atribuire a contractului sau contractelor de finanlare nerambursabil[.

Seleclionarea gi evaluarea solicit[rilor se va face de cbtre o comisie de evaluare, care va fi
numiti in condiliile drdonanlei de Urgen{6 a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor

de achizilie pubiica, a contractelor de concesiune de lucrf,ri publice gi a contractelor de servicii, cu

modificaiile-qi completdrile ulterioare gi ale Hotdrdrii Guvernului nr. 92512006 pentru aprobarea

normelor cle aplicaie a prevederilor reieritoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd din

Ordonanla de Urgen!6 a Guvemulut nr.3412006, cu modific6rile qi completdrile ulterioare.

Comisia de evaluare are dreptul s[ respingtr propunerea de proiect in oricare dintre

urmltoarele cazuri:
a) propunerea de proiect pentru atribuirea

cerinle le pr ev dzute in prezenta documentalie ;

contractului de finan{are nerambursabili nu respectd

b) propunerea de proiect confine clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru

autoritatea fi nan{atoare;
c) explica{iile solicitate fa!6 de fundamentarea economicS nu sunt conclutdente;

di conditii deosebit de favorabile de.care beneficiazd solicitantul pentru indeplinirea contractului de

fi nanfare nerambursabil6.

V. Clarificlri

Orice perso an6 fizicdsau juridicd fbri scop patrimonial, care a obfinUt, in condiliile prezentei

legi, un r*.*pl*. al documentaliei pentru elaborarei gi prezentarea propunerii de proiect, are dreptul

de a solicita gi de a primi clarificiri din partea autoritalii finanlatoare

Autoritatea finan(atoare are obligaliade atransmite r[spunsul la solicit[rile de clarificdri cu

cel pulin 5 zile inainte de data 1imit6 pentru depunerea propunerilor de proiect'



Autoritatea finanlatoare are dreptul de a completa din proprie iniliativi, in vederea clarificSrii,
documentalia pentru elaborarea qi prezentarea ofertei qi este obligatd sd comunice in scris tuturor
solicitanlilor orice astfel de completare. Transmiterea comunic[rii trebuie sd respecte intervalul de

timp prevdzut.

VI. Transparenfi gi publicitate

Etapele privind procedura de seleclie a proiectelor vor putea fi reluate in cursul anului 2015,

in cazul alocdrii de resurse financiare suplimentare in bugetul local al comunei Putna .

Procedurile de planificare qi executare a plafoanelor fondurilor destinate finantdrii
nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilE, contractele de

finanlare nerambursabili incheiate de autoritatea finanlatoare cu beneficiarii, precum gi rapoartele de

execulie bugetard privind finanlirile nerambursabile, constituie informa[ii de interes public, potrivit
dispozi{iilor Legii nr. 5441?001privind liberul acces la informafiile de interes public, cu modificdrile
qi completirile ulterioare.

VII. Procedura privind incheierea qi derularea contractelor de finanfare nerambursabill

incheierea gi indeplinirea contractului de finanfare nerambursabilb, se face cu respectarea

prevederilor Ordonan{ei de Urgenld a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de

achizilie publicf,, a contractelor de concesiune de lucr6ri publice qi a contractelor de servicii, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare qi ale Hot6rdrii de Guvem nr. 92512006 pentru aprobarea

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizijie public6 din
Ordonanta de Urgen!6 a Guvernuluinr.3412006, cu modificirile gi complet[rile ulterioare, precum 9i

a modelului cadru de contract de finan(are nerambursabild prevdzut in prezenta documentatie.

La incheierea contractului de finanlare nerambursabild, beneficiarul este obligat sE semneze o

declarafie de imparfialitate.
La contract se vor anexa cererea de finanlare impreuni cu documentele prev[zute in

documenta{ie, care se constituie astfel caparte integranti din contract.
Consiliul local Putna , in calitate de autoritate finanlatoare, iqi rezerv[ dreptul de a face

verific[ri at0t in perioada deruldrii contractului de finan{are nerambursabilS, cdt qi ulterior, conform

clauzelor stipulate in contractul de finan(are incheiat. Controlul se efectueazd la locul unde aceste

documente sunt pEstrate de c6tre beneficiar.
ln conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantdrilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, cu

modifrcdrile gi completlrile ulterioare, atunci cdnd, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale,

beneficiarul achizilioneazb din fonduri publice nerambursabile, produse, lucriri sau servicii,
procedura de achizilie este cea prevdzut[ de Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului nr. 3417A06 privind

atribuirea contractelor de achizilie public[, a contractelor de concesiune de lucrlri publice 9i a

contractelor de servicii, cu modifrcbrile qi completdrile ulterioare qi de Hotdrdrea de Guvern nr.

92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizi{ie public[ din Ordonan{a. de Urgen([ a Guvernului nr.3412006, cu modificErile 9i

complet6rile ulterioare.

VIII. Forme de comunicare 
. .

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi alte asemenea, se transmite sub formi de

document scris.
Orice document scris se inregistreaztin momentul transmiterii gi al primirii.
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IX. Anularea aplicirii procedurii pentru atribuirea contractului de finanJare nerambursabill

Autoritatea finanlatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de finanlare nerambursabili, in urmdtoarele caz:uri:

a) nici unul dintre solicitanlii - candidati nu a indeplinit condi{iile de calificare;
b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzdtoare, respectiv care:

- sunt depuse dup[ data limit6 de depunere a propunerilor de proiecte;
- nu au fost elaborate gi prezentate in concordanfl cu cerin[ele cuprinse in documentatia pentru

elaborare gi prezentarea proiectelor de propuneri;
- conlin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident

dezavantaj oase pentru autoritatea finanlatoare ;

- prin valoarea inclus[ in propunerea financiarE, a fost depdgit6 suma propus6 in programul
anual al finanlirii nerambursabile.

c) circumstanfe exceptionale afecteazil procedura pentru atribuirea contractului de finan{are

nerambursabilE sau este imposibild incheierea contractului.
Decizia de anulare nu creeazE vreo obligalie a autoritElii finanlatoarefald de participan{ii la

procedura de atribuire a contractelor de finanlare nerambursabild.

X. Contraven(ii qi sancfiuni

Dispoziliile art. 293 - 296 din Ordonan{a de Urgen}6 a Guvernului nr. 3412006 privind
atribuirea contractelor de achizilie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se aplicd in mod
corespunz6tor contractelor de finanfare nerambursabild din fondurile publice.

XI. Alte prevederi

Prezenta documentalie este elaborati potrivit Legii nr. 35012005 privind regimul finanlirilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes general, cu

modificirile 6i completf,rile ulterioare, iar Ordonanta de Urgen!6 a Guvernului nr. 3412006 privind
atribuirea contractelor de achizilie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificIrile gi completIrile ulterioare qi Hotirdrea
Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizilie publicd din Ordonanfa de Urgentd a Guvernului nr. 3412006, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, se aplicf, in mod corespunzdtor.

CAPITOLUL 2: DISPOZITII SPECITICE

I. Informafii generale privind autoritatea finanfatoare:

Denumirea autorit[1ii contractante : COMIINA PUTNA ;

Cod fiscal: 4441379
Adresa: PUTNA, NR.252 A
Num[rul de telefon: 0230-414102
Fax: 0230-414102

II. Obiectiven domenii qi aloclri financiare.

1. Obiectivul general al programului:.

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimuldrii contribufiei sectorului non-profit
la cregterea gi incurajarea participdrii aotive a cetEjenilor laviala socialE a comunitAfli.
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2. Domenii

1. Susfinere culte
2. Asisten{I sociali
3. Sport
4, Alte servicii culturale

III. Documentafia de solicitare a finanffirii

1. Modul de prezentare a ofertei.

Documentatia de solicitare a finanfIrii se va depune la registratura primaria comunei putna.
Documentafia va fi intocmiti in limha romflni.
Propunerea de proiect are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al con{inutului gi

trebuie sd fie semnat6, pe propria r[spundere, de cdtre solicitant r*u de c[tre o persoana irnputernicitd
legal de acesta,

Bugetul proieclului va fi prezentat exclusiv in lei gi va rdmdne ferm pe toatl durata de
?ndeplinire a contractului de finantare nerambursabilI.

_ In vederea organizdrii selecliei, penku a primi finan{are, documenta{iile prevazute mai sus se
vor depune in termenul stabilit de ctrtre autoritatea finanfatoare prin anunlui de participare.

2. Con{inutul documentafiei solicitantilor:

Documentul Nr. anexl

Cererea de finanlare, bugetul de v Anexa 1

(model atasat)
Actul constitutiv, statutul qi certifiCa
ale sgdiului solicitantului $i actele a4ilionale, dup6 caz, copie extras de cont
Copiile ultimelor situalii financiare anuate aGJolEitantuffi
CV-urile persoanqlor implicate iq proiect
Certificat de atestare fiscal6 din care s
obliga{iile de platd exigibile a impozitelor gi taxelor c6tre stat, precum gi a
contributiei pentru asigur6rile sociale de stat
pggfgatie pe propria rdspundere conform art. -t
350t200s

Anexa 2
(model atasat)

Contract de fi nanlare nerambursabild Anexa 3

(model atasat)
Declaralie de impa(ialitate Anexa 4

(model atasat)
Model de raport (final gi financiar) Anexa 5 (a,b)

(model atasat)

3. Termenii de referinf il
Data limiti de implementare este 31.12.2015.

Activitifi pentru care se acordtr finanfare nerambursabiltr:
1. Susfinere culte: , .

- lucr6ri de restaurare a unitdlilor de cult din patrimoniul local, nalional gi universal;- dezvoltarea infrastructurii (inclusiv construclii noi de aqezlminie Ae cutty in cazul
reprezintd o component[ indispensabilI proiectului;

- alte lucrdri destinate desfdqurdrii activitAtrii de cult.

in care aceasta



2. Asistenfl socialtr:
- activititi de consiliere, instruire, protec{ie qi alte forme de asistenfE pentru persoane in vdrsti

aflate in situalii de dependen!6, persoane fdrd addpost, tineri care au renun(at la gcoald sau au plecat
din centrele de ocrotire, persoane cu dizabilit[1i, persoane dependente de droguri, alte persoane aflate
in situalii dificile gi/sau cele care trdiesc in sSrdcie extremd;

- construcJii de noi aqezdminte sociale gi modernizarea celor existente, fbrd activitili ce presupun

dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excep[ia cazului in care acestea reprezint[ o componentd
indispensabilS proiectului.

3. Sport:
- tncurajarea practiclrii activitdlilor fizice gi sportive, in mod continuu, de cdt mai mulli

cetdleni;
- atragerea qi stimularea tuturor categoriilor de cet6{eni, frrd nici o discriminare, in mod liber gi

voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitdlilor fizice qi sportive;
- suslinerea procesului de redresare ajocurilor sportive, in functie de valoarea, tradi{ia gi gradul

de dezvoltare a fieciruia la nivel local gi nalional;
- suslinerea sporturilor de iarn[.
4. Alte servicii culturale :

- simpozioane, concursuri;
- aparilii editoriale, manifestbri teatrale, alte acliuni artistice;
- organizarea de tdrguri, expozilii, vernisaje, spectacole, recitaluri, festivaluri cu speciflc cultural;
' organizarea de acliuni de promovare a tradiliilor gi obiceiurilor populare specifice comunei ;

- organizarea de activitEli de promovare a produselor culturale oferite de organizalii gi institufii in
domeniul cultural, in rdndul diverselor categorii de populalie din comun6.

Costuri eligibile:
Numai ,,costurile eligibile" pot fi luate in considerare pentru finanlare nerambursabilI. Acestea

sunt detaliate in continuare. Ca urnare, bugetul constituie atdt o estimare a costului, cdt gi un plafon
al ,,costurilor eligibile". Trebuie avut in vedere cd aceste costuri eligibile trebuie sd se bazeze pe

elemente reale, sd respecte prelurile pie{ei gi nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptdnd

costurile indirecte).
Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

a) s6 fie necesare pentru indeplinirea proiectului, s6 fie prevdzute in contract gi si respecte

principiile unui management financiar sdn6tos, respectiv utilizarea eficientd a banilor qi un raport
optim cost/beneficiu;

b) sE fi fost realizate pe durata implementdrii proiectului, aqa cum este definitf, in contract;
c) si fi fost realizate gi inregistrate in contabilitatea beneficiarului, si fie identificabile gi

verificabile, s[ fie suslinute de actele originale gi toate documentele justificative corespunzStoare.
Urm6toarele costuri vor fi eligibile:

1. Cheltuieli cu personalul, onorarii, remunera{ii pentru personalul de specialitate direct
implicat in proiect. Acestea corespund salariilor propriu zise * contribu{iile la asigurlrile sociale gi

celelalte costuri legate de remunerafie, cu condilia ca acestea si nu depdqeasc6 sumele practicate in
rrod obiqnuit de beneficiar;

2. Transport: bilete gi abonamente transport public, transport echipamente qi materiale, bonuri de

benzind. Transportul se va realiza pe cdt posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport;
3. Diurne: cazarea gi masa aferent6 persoanelor implicate in derularea proiectului, pentru

deplasarea in afara localitd{ii in care solicitantul iqi are sediul, in interesuljustificat al proiectului;
4. Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sdli de activitSli;
5. Consumabile;
6. Achizifii echipamente gi bunuri, cu exceplia autovehiculelor;
7. Achizifii servicii: orice activitate prestatd de o persoan6 juridicE sau fizicE, care nu se

incadreazd la categoriile de onorarii. Ex: traduceri, tehnoredactdri, developdri filme foto, montaje

filme, reparalii, intrelinere aparatur6, publica{ii (tipdrituri, broguri, pliante, afige, etc.), publicitate,
etc.;
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8. Dezvoltarea infrastructurii solicitantului, in cazul in care aceasta reprezintl o componentd
indispensabilS proiectului ;

9. AIte cheltuieli: tot ceea ce nu se poate incadra in categoriile mai sus menfionate, dar care se
justific[ pentru activit6tile proiectului, de p0n[ la 5o/o din tptalul cheltuielilor eligibile directe.

1 0. Costuri administrative
Un procent fix din costurile administrative ale beneficiarului ce pot fi considerate ca fiind alocate
proiectului, de pdnd la cel mult 7Yo din totalul costurilor eligibile directe, va fi eligibil ca gi cost
indirect : chirie sediu, apd, canal electricitate, comunicalii, gaze. etc.

Urmdtoarele costuri vor fi neeligibile;
1. Achizilionarea de autovehicule, terenuri sau cl[diri;
2. Contribu(iile in natur[ ale beneficiarului;
3. Datorii gi provizioane pentru pierderi sau datorii;
4. Dobflnzi datorate;
5. Articole deja finanfate prin orice alt6 surs6 de finanfare;
6. Costuri cu formarea personalului din proiect, burse gi sponsorizdri individuale.

Finanldrile nerambursabile nu se acord[ pentru activititi generatoare de profit, nici pentru
activitilile din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind proteclia informatiilor
clasificate, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

4.Data Iimit[ pentru depunerea propunerilor de proiecte
Data limit[ pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi menlionatl in anunful de

participare.

IV. Procedura de evaluare:

1. Conformitate administrativ[

Se verificfl dacf, cererea este completd, in conformitate cu prezenta documentalie.
Daci lipsegte oricare din documentele solicitate, proiectul va fi respins in mod automat.
Orice informatie lipsd sau incorect[, va conduce la respingerea propunerii numai pe aceasti bazd,, iar
proiectul nu va mai fi evaluat in continuare.

2. Eligibilitatea solicitanfilor qi partenerilor

Se verificl eligibilitatea solicitantului gi partenerilor, respectiv dacS acegtia sunt persoane
fizice qi juridice f[rI scop patrimonial, care desfbgoard activit[1i nonprofit pe teritoriul comunei
Putna.

Numai solicitirile care sunt conforme administrativ gi depuse de solicitan{i eligibili se vor
califica pentru evaluare.

3. Evaluarea propunerilor
Toate propunerile eligibile sunt supuse evaludrii pebaza urm[toarelor criterii:

Criterii de evaluare Punctaj
Cdt de relevantd este propunerea pentru sfera de activitate a Consiliului Local
Putna, respectiv pentru interesul public local ?

30

ln ce mdsurd proiectul conline obiective clare qi realizabile din care sd rezulte
intr-un mod fbrd echivoc interesulpublic local?

20

Solicitantul gi/sau
proiect?
Solicitantul gi/sau
administrativ6?

partenerii

partenerii

au

au

suficientd experienld

suficientd expertizd

in managementul de

tehnicb qi capacitate
l5

Dispun solicitantul si/sau partenerii de surse de cofinantare stabile si suficiente? 10

Sunt activitatile propuse adecvate si in concordantE cu obiectivul si rezultatul 15



a$teptat? (prev[d un proces de evaluare intern6, planul de ac{iune este realist,

ia este coerent stabilitd, activitdtile sunt detaliate

Conline proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele

iectului? Cdt de coerent este impactul proiectului?

Contractul (contractele) vor fi acordate solicitantului (solicitanfilor) in ordinea punctajelor

ob!inute.

V. Procedura de finanfare, raportare gi control

Finan(area se acordtr unui beneficiar in contul menfionat in cererea de finantare.
In termen de 30 zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul va inainta Consiliului local al

comunei putna raportarile gi documentele justificative, prin_ care va demonstra cheltuirea tuturor
fondurilor confoim bugetului aprobat. tn situalia in care beneficiarul nu va putea justifica prin

documente cheltuirea fondurilor, este obligat s6 restituite sumele rimase nejustificate dar primite, in

maxim 5 zile de la termenul limittr menfionat in contract.
Raportlrile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa nr. 5a qi Anexa nr. 5b gi vor fi

insoJite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Prim[riei comunei Putna, Raportirile trebuie sI

dovedeascl atflt cheltuirea finanfdrii nerambursabile, c6t gi a contribuliei proprii.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmdtoarele documente:

- pentru decontarea cheltuielilor administrative: facturd fiscal[, insolit6 de chitan[5/ordin de plat[/bon

fiscal, extras de cont;
- p.niru decontarea cheltuielilor ocazionate de achizilionarea de bunuri gi servicii: factura fiscald,

insofitd de chitanld/ordin de platd/bon fiscal, extras de cont;

- pentru decontarea cheltuieilor de inchiriere: contract de inchiriere, facturd fiscald, chitan!5/ordin de

plat[/dispozilie de plat6, extras de cont;
- pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane: document justificativ privind existen{a

obliga{iei de plat6 (contract), chitinla/ordin de platd/stat de platd sernnat de reprezentan{ii legali ai

beneficiarului extras de cont, dovada plalii obliga{iilor cdtre bugetul de stat gi al asigurdrilor sociale;

- pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care

corespunde legislafiei aflate in vigoare.
Data documentelor justifliative trebuie s5 fie in concordanld cu perioada desf6gurSrii acliunii.

Autoritatea finanlaioare iqi rezervd dreptul de a face verificdri, atdt in perioada derulSrii

contractului de finanfare nerambursabilS, cdt qi ulterior.
Contractele dL finanlare nerambursabile vor prevedea, sub sancliunea nulit6lii, calitatea Curfii

de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derul[rii activitilii nonprofit finanlate din

fondurile publice.
prezentul program confine un numdr de 5 anexe, prezentate la pagina 6, pct. 2 - Con(inutul

documentaliei solicitanlilor.
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