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ANEXA 1 la Program

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR
de la Consiliul local al comunei Socodor pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute în România

1. Unitatea de cult solicitantă ............................................................................................................
2. Cultul/Eparhia .................................................................................................................................,
3. Adresa completă a unităţii de cult solicitante:
.........................................................................................................................................................,
localitatea.................................str. ................................................... nr. ..........,
judeţul............................, codul poştal ........................, tel ..............................., fax .................., e-mail
................................................,
Adeverinţa de funcţionare nr. ......................................... din data de ......................., eliberată
de.......................................................................
4. Număr de enoriaşi........................................,
5. Structura de conducere a unităţii de cult:
Numele.............................. Prenumele..........................., profesia.........................................,
funcţia................................., locul de muncă............................................................,
Codul fiscal nr........................ din data de ......................... emis de ......................................
6.
Numărul contului bancar ................................. ........................................ deschis la banca
..................................................... sucursala/filiala/agenţia........................................,
7.
Numele persoanelor cu drept de semnătură ..............................................................
8.
Experienţa anterioară:
DA (precizaţi proiectul desfăşurat în anul calendaristic anterior) .......................................................
………...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
NU.
9. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijinul financiar …..............................

Titlul de proiect............................................................................................................................
10. Oportunitatea proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:........................................................
11. Beneficiari:.................................................................................................................................
12. Grupul-ţintă: ................................ număr de persoane................................................................
13. Durata în timp: ...................................................
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14. Descrierea proiectului ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
15. Date privind coordonatorul programului/proiectului: Numele...........................................
prenumele.................................., profesia............................., funcţia......................................, locul de
muncă.......................... ......................................................................
16. Precizaţi dacă dispuneţi şi de alte surse de finanţare pentru proiectul prezentat.:
DA (dacă da, menţionaţi numele organizaţiei şi valoarea sprijinului financiar)
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
NU.
18. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al comunei Socodor este de: _______________ lei.

Semnatura şi ştampila solicitantului
...............................................................

Data
...............................

Reprezentantul legal
..............................................
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ANEXA 2 la Program

DECLARAŢIE

Subsemnatul,
.......................................................,
domiciliat
în
localitatea
............................., str............................ nr....., bl.........., ap........, judeţul......................., cod
poştal..................., posesor al actului de identitate ......seria..........nr..............., cod numeric
personal............................................, în calitate de reprezentant legal al unităţii de cult
..................................................................................., cunoscând prevederile O.G. nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr.
1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001
şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, următoarele:
a) datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în
dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;
b) unitatea de cult nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri
urmărite în vederea executării silite;
c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fonduri
speciale;
d) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unităţii de cult ........................................... să-l
utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii;
e) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unităţii de cult nu au mai făcut obiectul
justificării către alte instituţii publice;
f) certificatul de înregistrare fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat sprijinul
financiar.

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,
Semnătura,
Ştampila
...............................................
Data,

Vizat,
Consilier economic eparhial/centru de cult,
........................................
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Anexa 3
Numele solicitantului
(organizaţiei):
Numele proiectul:
Datele contractului (nr/data):

RAPORT Intermediar sau final DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
de la bugetul local al comunei Socodor
A.

Date generale

1.

Solicitant:

Denumirea unităţii de cult:
Cultul/Eparhia:
Cod fiscal:
Adresă:
Tel/fax:
Email:
Număr de enoriaşi:
Adeverinţa de funcţionare nr:
2.

Datele reprezentantului (cu drept de semnătură):

Numele:
Funcţia:
Tel/fax:
Email:
B.

Justificarea sumelor primite

1.

Suma primită în anul in curs

Suma primită:
Valoarea devizului din dosarul de cerere:
Scopul pentru care a fost solicitată suma:
2.

Scurtă descriere a lucrărilor efectuate:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3.

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la bugetul local al Comunei Socodor ,

inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.

Finanţări primite de la bugetul local al Comunei Socodor pentru unitatea de cult, în perioada
.............................. (ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar):

Nr. crt.

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
5.

Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât Consiliul local

al comunei Socodor (inclusiv fonduri europene), în perioada …................ (ultimii trei ani anteriori
cererii de acordare a sprijinului financiar):
Nr. crt.

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
6.

Se anexează actele justificative pentru cheltuielile efectuate conform devizului anexat cererii de
finanţare:

Nr.crt.

Categoria de cheltuieli

Tip document

Nr. şi data document

Suma (lei)

1.
2.
...
Total (lei):

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul
prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Reprezentant legal
.......................................
(nume, prenume)
.......................................
(semnătura
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Anexă nr. 4 la Program
PROTOCOL de FINANŢARE
nr. ...... din data de...........
Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. –Comuna Socodor, reprezentat prin primar, dnul .............................................. , cu
sediul în Comuna Socodor,nr.1, judeţul Arad, cod fiscal 3519330, cont
nr......................................, deschis la Trezoreria Orașului Chișineu Criș, denumit în
continuare instituţia finanţatoare,
- Cultul religios………………………………………………………… , cu sediul în
localitatea ……........................, str.............................,nr........, judetul............................, având
Statutul de organizare şi funcţionare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.... din .........., numit în continuare Cultul
recunoscut/unitatea centrală de cult pentru unitatea de cult__________________________
în temeiul:
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare prin Legea nr.128/2009;
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al
Comunei Socodor , pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România aprobat prin HCL nr. 37/2017, au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.
Cap. II - OBIECTUL
Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului general şi condiţiile în care
unitatea finanţatoare alocă sprijin financiar unităţii de cult pe baza dispoziţiilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 128/2009, modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru aplicare ale
acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările
ulterioare si HCL nr. 33/2017
- Sprijinul financiar de la bugetul local al comunei Socodor este în valoare de
………….., fiind alocat pentru …………………………………………………, conform HCL
nr. 33/2017.
Cap. III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unităţile sale locale şi centrale de cult, poate beneficia de
sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condiţiile legii.
Art. 4. - În cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul comunei Socodor
către unităţile de cult componente, cultul recunoscut are următoarele drepturi şi
responsabilităţi:
a) de a verifica şi aviza, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare,
documentaţia prin care unitatea de cult din subordine solicită unităţii finanţatoare sprijin
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financiar în baza Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 128/2009, modificată şi completată şi a
normelor de aplicare ale acesteia;
b) de a urmări corectitudinea şi respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca
sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, şi destinaţia fondurilor alocate prin
certificarea documentelor transmise unităţii finanţatoare;
c) are obligaţia să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru ca
unităţile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea finanţatoare şi
nu l-au justificat în termenul legal să restituie la bugetul local suma nejustificată.
Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera şi va sprijini reprezentanţii unităţii finanţatoare în
activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin
financiar.
Art. 6. - În situaţia în care unitatea finanţatoare nu poate vira fondurile financiare direct
unităţii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului
eparhial, după caz, acesta din urmă are obligaţia de a transmite întreaga sumă alocată de
către unitatea finanţatoare unităţii beneficiare în cel mult cinci zile lucrătoare.
Art. 7. – Părţile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanţii
cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, după caz, în vederea justificării integrale a
sumelor primite.
Art. 8. - Unitatea finanţatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin
financiar pentru unităţile de cult care nu justifică fondurile alocate, iar timp de un an
unităţilor de cult care le-au justificat cu întârziere.
Art. 9. - Unitatea finanţatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la
recepţia lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate şi cu sprijinul său.
Art. 10. - Unitatea finanţatoare are dreptul de a solicita periodic cultului
recunoscut situaţia privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unităţilor din subordinea
sa.
Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din
România se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria comunei
Socodor, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării
fondurilor publice de către unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România.
Art. 12 Unitatea finanţatoare are obligaţia să sesizeze organelor de control, în cazul
existenţei unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităţilor de
cult.

COMUNA SOCODOR,

CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult

............................................

…......................................

