ANEXA 4 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de
sprijin Financiar de la bugetul local al comunei Plopis, pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania
PROTOCOL de FINANTARE
nr ....... din data de .................
Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE
Art.l. – Comuna Plopis, reprezentat prin Criste Nicolae-primar, cu sediul in loc. Plopis nr.134 ,
cod fiscal 4291956, cont RO. deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei, denumit in continuare
institutia finantatoare,
- Cultul religios
….........................................................................................
.......................................................................................
localitatea
.................
nr…………., judeţul
.......................................................................................

,

cu

, str. …

sediul

in

,

, avand Statutul de

/
organizare şi functionare recunoscut prin H.G.
..................................
nr....
...
,
publicat
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.... din
, numit in
..........................................
continuare
Cultul
recunoscut/unitatea
centrala
de
cult
pentru
unitatea
cult …………………………………………………………………………. .
in temeiul:

in
de

O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu
modificarile şi completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată;
H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare,
republicată,
Ordin Secretariat de Stat pentru Culte nr. 26/2001 2001 privind aprobarea modelului
si continutului documentelor in vederea alocarii sprijinului financiar unitatilor de
cult in conformitate cu prevederile OG 82/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local al comunei Plopis, pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania aprobat prin HCL nr.
/2020,
au incheiat, de comun acord, prezentul protocol.
Cap. II – OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului il constituie stabilirea cadrului general si conditiile in care
unitatea finantatoare aloca sprijin financiar unitatii
de cult pe baza dispozitiilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentr untatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata
cu
modificari prin
Legea
nr.
125/2002,
republicată
si a
normelor
metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
- Sprijinul financiar de la bugetul local al comunei Plopis este in valoare de
……………………., fiind alocat pentru ………………………….. , conform
HCL
……./…………………..

nr

Cap. Ill DREPTUR1LE şi OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitatile sale locale si centrale de cult, poate beneficia de
sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, in conditiile legii.
Art. 4. - In cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul local, catre unitatile
de cult componente, cultul recunoscut are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) de a urmari corectitudinea si respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca
sprijin financiar, in conformitate cu O.G. nr. 82/2001, si destinatia fondurilor alocate prin
certificarea documentelor transmise unitatii finantatoare;
b) de a propune unitatii finantatoare, in fiecare an bugetar, un numar de unitati de cult din
subordine, in vederea unei finantari prioritare, cu aratarea motivelor pentru care respectivele
obiective constituie prioritati;
c) de a comunica, in scris, unitatii finantatoare care sunt compartimentele/sectoarele si persoanele
competente in verificarea documentatiilor prin care unitatile de cult solicita sprijin
financiar, precum si urmarirea corectitudinii si punctualitatii justificarii sumelor primite;
d) de a urmari si de a garanta, prin organele de control intern, realizarea efectiva si corespunzatoare
a lucrarilor pentru care a fost alocat sprijinul financiar, eficienta in cheltuirea sumelor alocate;
e) de a urmarii respectarea dispozitiilor legale privitoare la acordarea si justificarea sprijinului
financiar, iar in cazul constatarii unei abateri sa sesizeze unitatea finantatoare;
are obligatia sa ia masurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, dupa caz, pentru ca
unitatile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea finantatoare si nu iau justificat in termenul legal sa restituie la bugetul local suma nejustificata.A
Art. 5. Cultul recunoscut va coopera si va sprijini reprezentantii unitatii finantatoare in
activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicita sau a fost acordat sprijin
financiar.
Art. 6. In situatia in care unitatea finantatoare nu poate vira fondurile financiare direct unitatii
de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, dupa
caz, acesta din urma are obligatia de a transmite intreaga suma alocata de catre unitatea
finantatoare unitatii beneficiare in cel mult cinci zile lucratoare.

Art. 7. Partile pot stabili, de comun acord, un calendar al intalnirilor cu reprezentantii cultului
recunoscut sau centrelor eparhiale, dupa caz, in vederea justificarii integrale a sumelor primite.
Art. 8. Partile pot stabili ca platile sa se poata efectua si in transe, in raport cu faza proiectului si
cheltuielile aferente.
Art. 9. Prima transa (avans) nu poate depasi 30% din finantarea acordata.
Art. 10. Unitatea finantatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar
pentru unităţile de cult care nu justifica fondurile alocate, iar timp de un an unitatilor de cult care
le-au justificat cu intarziere.
Art. 11 Unitatea finantatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul sau, la receptia
lucrarilor de construire sau reparare a bisericilor realizate si cu sprijinul sau.
Art. 12. Unitatea finantatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situatia
privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unitatilor din subordinea sa.
Art. 13. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de cult recunoscute din Romania
se supune controlului compartimentului de specialitate din Primaria comunei Plopis, Biroul de
Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra utilizarii
fondurilor publice de catre unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania.
Art. 14. Unitatea finantatoare are obligatia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru
Culte sumele alocate in conformitate cu prevederile art.4 alin 2 din HG. 1470/2002.
Art. 15 Unitatea finantatoare are obligatia sa sesizeze organelor de control, in cazul existentei
unor indicii temeinice privind folosirea ilegala a fondurilor alocate unitatilor de cult.
Art. 16. Cultul recunoscut:
a) Are dreptul sa solicite virarea sumelor reprezentand sprijinul financiar alocat, in urmatoarele
conditii:
a.1) pe masura derularii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferente cheltuielor
efectuate pana la acea data, in baza documentelor justificative depuse (copii contracte, facturi,
ordine de plata, chitante, situatii de plata, etc);
a.2) daca aceste cheltuieli pentru care a fost solicitata suma se achita dupa incasarea acesteia
de la finantator, beneficiarul se obliga sa depuna copii de pe documentele care atesta efectuarea
platii (copii ordine de plata, chitante, etc), in termen de 5 zile de la efectuarea platii;
a.3) beneficiarul poate solicita alta transa (pana la nivelul protocolului) numai daca justificarea
efectuării plăţii pentru suma primită anterior şi în baza documentelor mentionate la pct. a.1
a.4) in cazul in care din suma alocata ca si sprijin financiar s-au achizitionat materiale, existenta
faptica a acestora se dovedeste prin nota de intrare-receptie sau dupa caz, prin proces verbal
de custodie.

b) Se obliga sa utilizeze suma alocata numai in scopul realizarii proiectuluii prevazut la art.2;
c) Se obliga sa reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile economicofinanciare ale proiectului si sa le prezinte finantatorului ori de cate ori ii sunt solicitate, pe
durata derularii protocolului;
d) Se obliga sa specifice, pe durata protocolului, pe afise, cataloage si alte materiale publicitare,
faptul ca comuna Plopis a acordat sprijin finaciar pentru realizarea acestui proiect;
e) Se obliga sa participe cu o contributie de minim 10% raportata la nivelul sumei alocate de la
bugetul local prin acest protocol;
f) Se obliga sa anunte in scris unitatea finantatoare despre organizarea receptiei partiale
respectiv finale, cu minim 7 zile inainte de data stabilita.
g) Se obliga sa accepte controlul si verificarile organului de control al finantatorului in legatura
cu modul de utilizare a a sprijinului financiar primit.
Capitolul IV – DURATA
Prezentul protocol se incheie pentru perioada cuprinsa intre data semnarii acestuia de catre
ambele parti si 15 decembrie a anului in curs.
a) Acesta inceteaza:
- prin executarea obligatiilor asumate de parti;
- la implinirea duratei pentru care a fost incheiat;
- prin acordul de vointa al partilor;
- prin denuntare unilateral in termen de 10 zile de la comunicarea notificarii transmise
in acest sens;
- prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii prin
care partii in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile;
- daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de
3 luni
Forta majora:
- (1) Este exonerata de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatilor ce-i revin partea care a fost impiedicata de interventia unui caz de forta majora;
- (2) Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat si
independent de vointa partilor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit
prezentului protocol;
- (3) Interventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invocă in termen de
doua zile calendaristice de la data aparitiei acesteia.
Capitolul V - CLAUZE SPECIALE
(1) Utilizarea sprijinului financiar in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul
protocol este interzisa si atrage incetarea acestuia fara interventia instantei judecatoresti.

(2) In ceea ce priveste restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaza dobanzi si
penalitati de intarziere, conform legislatei privind colectarea creantelor bugetare, care se
fac venit la bugetul local.
Cultul religios are obligatia de a informa de indata unitatea finatatoare, cel mai tarziu in
termen de 48 de ore de la producerea unui eveniment sau imprejurare de natura a cauza o
modificarea a proiectului, sau daca situatia impune modificarea beneficiarului finantarii.
Intr-o asemenea situatie , unitatea are obligatia de a informa forul superior de conducere,
care ne va trimite un memoriu justificativ si totodata comunica modul in care se va
redistribuii aceasta finantare.
b) Unitatea finantatoare, prin compartimentul de specialitate va intocmi un referat pentru
redistribuirea sumei neutilizate catre o alta unitate de cult/eparhie din cadrul unitatii de cult
centrale, aprobat de catre conducatorul unitatii finantatoare.
Capitolul VI – SOLUTIONAREA LITIGIILOR
(1) Eventualele litigii dintre parti urmează a fi solutionate pe cale amiabila.
(2) In cazul nerezolvarii pe cale amiabila, litigiile urmeaza a fi solutionate de instantele
judecatoresti competente, potrivit legii.
Capitolul VII – DISPOZITII FINALE
Comunicarile intre parti in legatura cu executarea prezentului protocol vor fi facute numai
in scris.
Prezentul protocol constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creantelor rezultate în
urma rezilierii/incetării acestuia.
Clauzele prezentului protocol se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil si se
completeaza, cu prevederile Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la
bugetul local, unitatilor de cult din comuna Plopis apartinand cultelor religioase
recunoscute din România, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Plopis.
De comun acord partile convin ca, Curtea de Conturi este competenta sa exercite
controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
Prezentul protocol a fost incheiat astazi, ... ……………în 2 exemplare originale avand aceeasi
fortă juridica, un exemplar pentru unitatea finantatoare si unul pentru cultul recunoscut.
COMUNA PLOPIS
CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult,
………………………………….

