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CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI HERECLEAN

HOT}RÂREA NR.28 din 31.05.2019 privind rectificarea bugetului 2
local pe anul 2019.
HOT}RÂREA NR.29 din 31.05.2019 privind aprobarea 3
@@Programului de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult
din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute@@,
pe anul 2019.

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.172 din 13 iunie 2019 privind modificarea 10
tarifului de închiriere a terenurilor cu destina[ia de paji\ti
permanente aprobat prin HCL nr. 384/ 29.11.2018, precum \i
modificarea Regulamentului de organizare a p]\unatului, precum \i
exploatarea paji\tilor \i p]\unilor aflate în proprietatea/
administrarea Municipiului Zal]u \i a închirierii prin licitatie public]
deschis] a unor p]\uni proprietatea Municipiului Zal]u.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.28
din 31.05.2019
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului nr. 3507 /31.05.2019.
-Raportul nr.3508/31.05.2019 a compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
-Art .36 din Legea nr. 273/2006, privind finan[ele publice locale:
-Art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finan[ele publice locale;
-Art.36 alin (4), lit.@@a@@ din Legea nr.2l5/2001, privind administra[ia public] local], republicat];
"n temeiul art.45 (1) din Legea administra[iei publice locale,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] utilizarea fondului de rezerva bugetara pe anul 2019, dup] cum urmeaz]: (mii lei)
Clasif

Explica[ii

bugetar]

Buget initial

Influen[e Buget rectificat

Din care:
Trim.I

I.1

Venituri SF 01

4902

Venituri proprii

11.02

Sume def din TVA d c

110202

6.096,32

6.096,32

4.697,55

4.697,55

1.766,89
1.114,75

Trim.II

1.957,95

Trim. III

Trim.

1.494,60

876,88

IV

1.958,45

1.181,10

443,25

446,45

461,00

521,00

2.322,39

2.322,39

893,94

Sume def dinTVA

126,94

126,94

126,94

110205

Sume def. din TVA pt

112,45

112,45

110206

Sume def din TVA pt

2.083,00

2.083,00

767,00

334,00

461,00

521,00

37.02.03

Varsam din sect de

-1018,12

-1.018,12

-258,60

-466,05

-187,20

-106,27

420234

Aj pt inc loc cu lemne

20,00

20,00

0,30

0,00

19,70

0,00

420241
I.2

5102

drumuri
echili

func in sec de dezv

Subv pt fin s]n]t

Chelt SF 01

Autorit.publice

74,50

74,50

6.096,32

6.096,32

2.064,48

2.064,48
-146,20

112,45

16,50

1.766,89

1.957,95

19,10

706,50

573,30

20,00

1.494,60

18,90

876,88

482,50

302,18

5402

Alte servicii

246,90

100,70

80,10

20,60

5502

Dobanzi

127,00

127,00

33,00

33,00

33,00

28,00

6102

Ordine publica

121,50

121,50

33,00

35,50

35,00

18,00

6502

Inv.prim-gimn.

258,54

258,54

157,14

101,40

0,00

0,00

6602

Sanatate

79,50

79,50

16,50

25,60

21,50

15,90

6702

Cult.relig..sport

6802

Asist.sociala

7002

145,00

318,70

7,60

203,00

93,40

14,70

1.590,70

1.590,70

374,40

441,40

473,00

301,90

Serv.dezv.publ.

529,40

529,40

92,80

179,40

161,50

95,70

7402

Protectia mediului

312,90

314,10

81,90

82,20

100,00

50,00

8002

Actiuni generale

82,00

27,30

20,10

7,70

26,90

economice

173,70

1,20

82,00

2

8302
8402
87.02
II.1
370204
3902

Ag ricultura,

silvicultura

Transp.si com.
Turism
Venituri SD 02
Va rsaminte din SF

01

Venitu ri d in vanzarea

locuintelor \i terenuri

420265

Fin antare PNDL

II.2

Chelt.total d. c.

5102

Au torit.publice

6102

Ap arare si ordine

20,00

20,00

5,00

345,00

345,00

87,55

5,00
202,45

5,00

5,00

5 0, 00

5,00

144,70

144,70

64,10

35,00

3 2, 00

13,60

1.800,00

1.800,00

519,50

986,35

1 87,50

106,65
106,27

1.018,12

1.018,12

258,60

466,05

187,20

3,88

3,88

2,90

0,30

0,38

778,00

778,00

4.364,20

4.364,20

258,00
3.083,70

0,00

0,00

986,35

187,50

106,65

30,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

60,85

0,00

39,15

publica
6502

Inv.prim -gimn.

883,00

883,00

280,00

603,00

0,00

0,00

6702

Cult.relig..sport

66,00

66,00

0,00

66,00

0,00

0,00

7002

Serv.dezv.publ.

8402

Transp.si com.

8702

Al te actiuni econom

329,00

329,00

150,00

109,00

70,00

0,00

2.502,20

2.502,20

2.299,70

67,50

67,50

67,50

454,00

454,00

354,00

50,00

50,00

0,00

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri, se încredin[eaz] primarul comunei Hereclean.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- DGFP S]laj;
- Primarul comunei;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Cadar Gheorghe

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.28
din 31 mai 2019

Fond de rezerva bugetar]
Capitol, subcapitol, titlu, alin.

REDUCERE

54.05.00.50.04

MAJOR}RI

146.200

67.05.00.59.11

25.000

67.06.00.59.12

120.000

74.05.01.10.01.01

1.200

Total

146.200

146.200

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.29
din 31.05.2019
privind aprobarea @@Programului de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din
comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute@@, pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 3479 din 28.05.2019 a primarului comunei Hereclean;
- raportul de specialitate nr. 3480 din 28.05.2019, 'ntocmit de Compartimentul contabilitate;
- art. 3 alin. (3) din Ordonan[a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unit][ile de cult
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apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan[ei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 4-6, art. 10, art. 12 alin. (1) \i alin. (3), art. 13, art. 16 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1)
\i alin. (2) \i ale art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] @@Programul de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând
cultelor religioase recunoscute@@, pe anul 2019, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarului comunei Hereclean.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment contabilitate;
- dosarul de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Cadar Gheorghe

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia - Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.29
din 31mai 2019

Program de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute,
pe anul 2019
SURSA DE FINAN{ARE: Bugetul propriu al comunei Hereclean
SUMA ALOCAT}: 120.000 lei
OBIECTIV GENERAL:
- Atragerea \i sprijinirea tuturor cultelor, f]r] nici o discriminare, în mod liber \i voluntar, pentru cre\terea aportului acestora la îmbun]t][irea
mediului comunitar prin coeziune, moralitate \i spiritualitate.
OBIECTIV SPECIFIC:
- Sprijinirea unit][ilor de cult cu personalitate juridic] din comuna Hereclean, a\a cum sunt definite în Regulamentul pentru acordarea
sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial în România, aprobat prin HCL nr.
41 din 29.09.2016.
- Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unit][ilor de cult din comuna Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute
oficial în Români este valabil si în anul 2019.
ACTIVIT}{I ELIGIBILE:
1. Completarea fondurilor proprii necesare între[inerii \i func[ion]rii unit][ilor de cult cu venituri insuficiente:
- introducere utilit][i, inclusiv utilit][i noi, reabilitare utilit][i existente, repara[ii curente;
- lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente:
- zugr]veli,
- izola[ie termic],
- înlocuire tâmpl]rie,
- recondi[ionare sau înlocuire pardoseal], etc.
- achizi[ionare echipamente electrice \i obiecte de inventar:
- candelabre,
- aplice,
- becuri,
- întrerup]toare,
- prize,
- scaune - b]nci, etc.
- repara[ii învelitoare;
- instala[ii de ventila[ie \i incalzire;
- repara[ii la instala[iile interioare \i racordurile exterioare.
2.Construirea \i executarea de repara[ii capitale la l]ca\urile de cult \i anexele bisericesti care apar[in cultelor religioase din România:
lucr]ri de pictur] a l]casurilor de cult
3.Decontarea proiectelor, expertizelor tehnice \i studiilor geo pentru l]ca\urile de cult care apar[in cultelor religioase din România
MOD DE ACORDARE A FINAN{}RII:
- pe baza depunerii de c]tre poten[ialii beneficiari a unor aplica[ii de finan[are, conform acestui Program;
- o unitate de cult din comuna Hereclean (biseric], cas] de rug]ciuni inclusiv biserici monument) poate beneficia de finan[area unui singur
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proiect pe anul 2019 în baza cererii depuse sub semn]tura reprezentantului legal, pentru fiecare l]ca\ de cult apar[in]tor.
- în cazul depunerii cererilor de c]tre unitatea de cult pentru dou] sau mai multe l]ca\uri de cult apar[in]toare, unitatea de cult cu personalitate
juridic] va depune documenta[ie distinct pentru fiecare l]ca\ de cult, iar în cazul aprob]rii Cererilor de finan[are vor fi încheiate Contracte de
finan[are separate pentru fiecare proiect finan[at;
- prin acest program se acord] finan[are numai unit][ilor de cult cu personalitate juridic] \i sediu pe raza comunei Hereclean;
- sumele acordate de la bugetul comunei Hereclean, având caracter de cofinan[are, implic] cu obligativitate angajarea de c]tre beneficiar a unei
sume cel pu[in egale cu minim 10% din valoarea total] a finan[]rii. Aceasta poate fi în natur] (bani, materiale) sau munc].
Existen[a capacit][ii beneficiarului de a asigura suma necesar] în cuantum de minim 10% din valoarea total] a finan[]rii, va fi atestat] printro declara[ie pe proprie r]spundere din partea reprezentantului legal al institu[iei solicitante.
(Anexa nr. 5)
O UNITATE DE CULT DIN COMUNA HERECLEAN (BISERIC} SAU CAS} DE RUG}CIUNI, INCLUSIV BISERICI MONUMENT)
POATE BENEFICIA DE FINAN{AREA UNUI SINGUR PROIECT PENTRU ANUL 2019.
CRITERII DE ELIGIBILITATE (condi[ii de acces la fondurile publice disponibilizate prin prezentul Program):
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI se demonstreaz] prin depunerea urm]toarelor documente:
a) Cerere pentru acordarea sprijinului financiar în termenul stabilit de autoritatea finan[atoare; (Anexa nr.1)
b) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului (reprezentatul legal al institu[iei); (Anexa nr. 2)
c) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscal];
d) Adeverin[] certificat] de banc] sau copia extrasului de cont, conform cu originalul, prin care se precizeaz] codul IBAN al unit][ii de cult solicitante;
e) Certificat de atestare fiscal] prin care s] confirme inexisten[a oric]ror obliga[ii/debite fa[] de bugetul consolidat al statului, bugetul local
\i bugetul asigur]rilor sociale;
f) Declara[ie pe proprie r]spundere a reprezentanului legal privind participarea cu o contribu[ie financiar] de minimmum 10% din valoarea
total] a finan[]rii în natur] (bani, materiale) sau munc]; (Anexa nr. 5 )
g) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucr]rilor men[ionate
în devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus la documenta[ia ata\at] cererii-tip; (Anexa nr. 6)
h) Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] informa[iile furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu realitatea în baza
Contractului de finan[are. (Anexa nr. 7)
DOCUMENTE SUPORT ÎN COMPLETAREA CELOR NECESARE ELIGIBILIT}{II:
1. Pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind execu[ia lucr]rilor de construire \i repara[ii capitale la l]ca\urile de cult,
solicitantul trebuie s] depun] urm]toarele documente:
1.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr. 1)
1.2 Deviz de lucr]ri, în pre[uri actualizate \i eviden[ierea lucr]rilor r]mase de executat pentru anul curent (list] de lucr]ri propuse estimate valoric);
1.3 Copie de pe autoriza[ia de construc[ie sau repara[ie capital] valabil];
1.4 Copie a avizului eliberat de institu[iile specializate în domeniul patrimoniului pentru construc[iile declarate ca monument istoric (unde este cazul);
1.5 Fotografii ce atest] stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucr]ri pentru care se solicit] sprijin financiar, dup] caz.
2. Pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil privind între[inerea \i func[ionarea unit][ilor de cult cu venituri insuficiente:
2.1 Cerere pentru acordarea sprijinului financiar; (Anexa nr. 1)
2.2 Referat de necesitate semnat/asumat de consiliul parohial/structura de conducere a unit][ii de cult solicitante.
NOT} IMPORTANT}:
- Dosarele înaintate de unit][ile de cult în vederea finan[]rii vor con[ine obligatoriu un OPIS al documentelor existente;
- Termenii \i expresiile utilizate se în[eleg a\a cum sunt defini[i în Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar unit][ilor de cult comuna
Hereclean apar[inând cultelor religioase recunoscute oficial în România.
- La vizitele de verificare în teren, beneficiarul va prezenta, în mod obiectiv, necesitatea lucr]rilor de construire sau de repara[ii capitale propuse.
ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR
Pentru plata sumelor alocate prin contract, unitatea de cult beneficiar] va depune finan[atorului urm]toarele documente justificative care stau
la baza cheltuielilor angajate:
1) copii contracte, facturi, referate de necesitate etc.
2) în termen de maxim 30 zile de la depunerea documentelor justificative, finan[atorul va vira suma solicitat] de beneficiar, dar nu mai târziu
de 15 decembrie 2019;
3) dac] aceste cheltuieli, pentru care a fost solicitat] suma, se achit] dup] încasarea acesteia de la finan[ator, beneficiarul se oblig] s] depun]
copii de pe documentele care atest] efectuarea pl][ii (copii ordine de plat], chitan[e, etc.).
4) beneficiarii vor putea solicita o nou] tran\] (pân] la nivelul contractului de finan[are) numai dup] justificarea efectu]rii pl][ii pentru suma
primit] anterior \i în conformitate cu prevederile men[ionate.
MEN{IUNE IMPORTANT}:
Depunerea documentelor fiscale (facturi), care fac obiectul cererii de sprijin financiar, se vor depune în perioada 25.10.2019 - 30.11 2019
Ultimul termen pentru depunerea documentelor care dovedesc achitarea contravalorii facturii (instrument de plat] - chitan[], bon fiscal), este
de 10 decembrie 2019.
PENTRU JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR, la întocmirea documentelor justificative, unitatea de cult beneficiar] va trebui s]
[in] cont de urm]toarele:
a) nu se admit la justificare facturi pl]tite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii preceden[i acord]rii sprijinului financiar,
chiar dac] acestea au fost pl]tite dup] primirea acestuia;
b) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta men[iunea "conform cu originalul" \i vor fi certificate prin aplicarea
\tampilei \i a semn]turii beneficiarului. Documentele justificative trebuie s] fie întocmite potrivit reglement]rilor legale în vigoare privind
activitatea financiar-contabil];
c) nu se vor admite la justificare documente care con[in achizi[ii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul
financiar sau care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru ob[inerea sprijinului financiar;
d) documentele justificative, înso[ite de adres] de înaintare, trebuie s] fie lizibile \i s] nu prezinte \ters]turi; nu se admit documente trimise prin fax.
e) chitan[ele care atest] pl][i trebuie s] cuprind], în mod obligatoriu, urm]toarele: scopul pl][ii, opera[iunea pentru care se face plata, num]rul
\i data eliber]rii;
f) facturile aferente execut]rii lucr]rilor de construc[ie, repara[ie, vor fi înso[ite, dup] caz, de situa[ii de lucr]ri, contracte, acte adi[ionale, anexe
contract/contracte, note privind stadiul lucr]rilor, vizate de dirigin[ii de specialitate sau reprezentantul unit][ii de cult, dup] caz;
g) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune, al]turi de documentele justificative, \i un raport de justificare a utiliz]rii sprijinului
primit. (Anexa nr. 4.)
Proiectele se depun la sediul Comunei Hereclean - Registratur], în intervalul 01.06.2019 - 15.06.2019.
OPIS ANEXE:
Anexa nr. 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar (se completeaz] de c]tre solicitant);
Anexa nr. 2 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului (reprezentatul legal al institu[iei);
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Anexa nr. 3 - Contract de finan[are
Anexa nr. 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la comuna Hereclean
Anexa nr. 5 - Declara[ie pe proprie r]spundere a reprezentantului legal al institu[iei solicitante privind existen[a capacit][ii de a asigura suma
necesar] în cuantum de minim 10% din valoarea total] a finan[]rii;
Anexa nr. 6 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucr]rilor
men[ionate în devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus la documenta[ia ata\at] cererii-tip.
Anexa nr. 7 - Declara[ie pe proprie r]spundere a solicitantului c] informa[iile furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu realitatea în
baza Contractului de finan[are.
Not]:
În cazul în care repara[iile capitale necesit] expertize, studii de rezisten[] sau alte documente tehnice acestea vor fi prezentate ca acte
doveditoare pentru necesitatea interven[iilor.
Pentru bisericile monument (biserici de lemn), vor fi ob[inute toate avizele \i acordurile prev]zute de Legea nr. 50/1991, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.

Anexa nr.1
la Program

UNITATEA DE CULT
Nr. ______/_________

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar, de c]tre Consiliul Local Hereclean, în baza Ordonan[ei Guvernului nr. 82/2001, cu modific]rile,
complet]rile ulterioare \i ale Hot]rârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
Unitatea de cult solicitant]: _____________________________________________________
Cultul : _____________________________________________________________________
Adresa complet] a unit][ii de cult solicitante: ______________________________________
Adresa complet] a obiectivului (în cazul în care difer] de adresa unit][ii de cult): __________
___________________________________________________________________________
Numele \i prenumele reprezentantului:____________________________________________
Func[ia: _________________ Telefon: ________________ E-mail_____________________
Num]r de cod în cazul monumentelor istorice: _____________________________________
Cod IBAN:
deschis la _______________________________Cod Fiscal: __________________________
Obiectul cererii:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Motivarea cererii: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Num]rul \i data autoriza[iei de construire, (dac] este cazul): __________________________
Data expir]rii: _________________________________________________
Num]rul \i data avizului unit][ii de cult ierarhic superioar]___________________________
Valoarea devizului lucr]rilor r]mase de executat:___________________________________
Stadiul lucr]rilor:____________________________________________________________
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la Consiliul local:____________________
În ce valoare:________________________________________________________________
Dac] au fost justificate în totalitate sumele primite: _________________________________
CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care r]spund conform prevederilor legale \i m] oblig s] justific sumele primite,
conform normelor legale.
Numele \i prenumele
_________________________
Semn]tura
_________________________
|tampila solicitantului

Anexa nr.2
la Program

DECLARA{IE
Subsemnatul ............, domiciliat în localitatea.............., str. ......... nr........., bl....., ap......, jud. S]laj, cod po\tal......., posesor al actului de
identitate ....... seria......nr....., cod numeric personal......................., în calitate de reprezentant al unit][ii de cult.........., declar c] am luat la
cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] nu m]
aflu/persoana juridic] pe care o reprezint nu se afl] în nici una din urm]toarele situa[ii:
a) cu pl][ile/conturile blocate conform unei hot]râri judec]tore\ti definitive;
b) nu am înc]lcat/a înc]lcat cu bun] \tiin[] prevederile unui alt contract finan[at din fonduri publice;
c) nu sunt vinovat de declara[ii false cu privire la situa[ia economic];
d) nu am/are restan[e c]tre bugetul de stat, bugetul asigur]rilor sociale de stat, bugetul asigur]rilor sociale de s]n]tate, bugetele locale sau
fonduri speciale;
e) nu sunt condamnat pentru abuz de încredere, gestiune frauduloas], în\el]ciune, delapidare, dare sau luare de mit], m]rturie mincinoas],
fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de art. 326 din Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie,
care este complet] \i corect].
Semn]tura,______________
Data _________
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Anexa nr.3
la Program
CONTRACT DE FINAN{ARE
În temeiul art. 3 alin. 2 din Ordonan[a Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând
cultelor religioase recunoscute din România, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare
a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract între:
Art. 1. P]r[ile contractului:
(1)
Comuna Hereclean, cu sediul în localitatea Hereclean, nr. 27 jude[ul S]laj, cod fiscal 4291581 cont virament ______________________
deschis la Trezoreria Zal]u, reprezentat de primar, denumit în continuare finan[ator,
\i
(2) ___________________________________________ cu sediul în_______________,
având adeverin[a de func[ionare nr............, eliberat] de .................................. coordonator de program/proiect - preot paroh
................................................... \i........................................ contabil/responsabil financiar, denumit] în continuare beneficiar.
Art. 2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de.............. mii lei de c]tre finan[ator, în vederea realiz]rii de c]tre beneficiar a
proiectului/activit][ii @@______________________@@, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului local nr. ______________.
Art. 3. Durata contractului:
Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprins] între data semn]rii acestuia de c]tre ambele p]r[i \i 30 noiembrie a anului în curs.
Art. 4. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor:
I. Finan[atorul:
a) dup] depunerea documenta[iei la registratura Primariei comunei Hereclean, în termen de maxim 30 zile dup] verificarea acesteia,
finan[atorul se oblig] s] vireze suma alocat] (tran\a pentru carea s-a depus documenta[ia) ca sprijin financiar;
b) are dreptul s] solicite rapoarte privind derularea proiectului;
c) are dreptul s] modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau s] rezilieze prezentul contract dac] beneficiarul comunic] date,
informa[ii sau înscrisuri false ori eronate, precum \i în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a obliga[iilor contractuale
asumate de c]tre beneficiar;
d) s] efectueze controale \i s] verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar acordat.
II. Beneficiarul:
a) are dreptul s] solicite virarea sumelor reprezentând sprijinul financiar alocat, în urm]toarele condi[ii:
a.1) pe m]sura derul]rii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferent] cheltuielilor efectuate pân] la acea dat], în baza documentelor
justificative depuse (copii contracte, facturi, ordine de plata, chitan[e, etc);
a.2) dac] aceste cheltuieli pentru care a fost solicitat] suma se achit] dup] încasarea acesteia de la finan[ator, beneficiarul se oblig] s] depun]
copii de pe documentele care atest] efectuarea pl][ii (copii ordine de plat], chitan[e, etc.).
a.3) beneficiarul va putea solicita alt] tran\] (pân] la nivelul contractului) numai dup] justificarea efectu]rii pl][ii pentru suma primit] anterior
\i în baza documentelor men[ionate la pct. a.1).
b) se oblig] s] utilizeze suma alocat] numai în scopul realiz]rii proiectului prev]zut la art. 2;
c) se oblig] s] reflecte corect \i la zi, în eviden[ele sale contabile, toate opera[iunile economico-financiare ale proiectului \i s] le prezinte
finan[atorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derul]rii contractului;
d) se oblig] s] specifice, pe durata proiectului, pe afi\e, cataloage, alte materiale publicitare, faptul c] acestea au fost realizate prin sprijin
financiar de la bugetul Consiliului local Hereclean;
e) s] participe cu o contribu[ie proprie de minim 10% raportat] la nivelul sumei alocate prin acest contract;
f) se oblig] s] accepte controlul \i verific]rile organului de control al finan[atorului în leg]tur] cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie
sprijinul financiar primit.
Art. 5. Modificarea contractului:
(1) Beneficiarul are obliga[ia de a informa de îndat] finan[atorul, cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere, cu privire la orice
eveniment sau împrejurare de natur] a cauza o modificarea a proiectului.
(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adi[ional cu acordul ambelor p]r[i.
Art. 6. Încetarea contractului:
a) prin executarea obliga[iilor asumate de p]r[i;
b) la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat;
c) prin acordul de voin[] al p]r[ilor;
d) prin denun[are unilateral] în termen de 10 zile de la comunicarea notific]rii transmise în acest sens;
e) prin reziliere de drept, pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor asumate în termen de 30 zile calendaristice de
la data primirii notific]rii prin care p]r[ii în culp] i s-a adus la cuno\tin[] c] nu \i-a îndeplinit obliga[iile contractuale;
f) dac] for[a major] ac[ioneaz] sau se estimeaz] c] va ac[iona o perioad] mai mare de 3 luni.
Art. 7. For[a major]:
(1) Este exonerat] de r]spundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor ce-i revin partea care a fost împiedicat]
de interven[ia unui caz de for[] major];
(2) Este for[] major] evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat \i independent de voin[a p]r[ilor, care le opre\te s]-\i execute
obliga[iile ce le revin potrivit prezentului contract;
(3) Interven[ia for[ei majore trebuie comunicat] de partea care o invoc] în termen de dou] zile calendaristice de la data apari[ia acesteia.
Art. 8. Clauze speciale:
(1) Utilizarea sprijinului financiar în alte scopuri decât cele prev]zute în prezentul contract este interzis] \i atrage încetarea acestuia f]r]
interven[ia instan[ei judec]tore\ti.
(2) În ceea ce prive\te restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaz] dobânzi \i penalit][i de întârziere, conform legisla[iei privind
colectarea crean[elor bugetare, care se fac venit la bugetul comunei Hereclean.
Art. 9. Solu[ionarea litigiilor:
(1) Eventualele litigii dintre p]r[i urmeaz] a fi solu[ionate pe cale amiabil].
(2) În cazul nerezolv]rii pe cale amiabil], litigiile urmeaz] a fi solu[ionate de instan[ele judec]tore\ti competente, potrivit legii.Art. 10.
Dispozi[ii finale:
(1) Comunic]rile între p]r[i în leg]tur] cu executarea prezentului contract vor fi f]cute numai în scris.
(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea crean[elor rezultate în urma rezilierii/încet]rii acestuia.
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(3) Clauzele prezentului contract se interpreteaz] potrivit prevederilor codului civil \i se completeaz] cu prevederile Regulamentului privind
acordarea sprijinului financiar de la bugetul comunei Hereclean, unit][ilor de cult din jude[ul S]laj apar[inând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobat prin Hot]râre a Consiliului local.
Prezentul contract a fost încheiat ast]zi,………………. în 2 exemplare având aceea\i for[] juridic], un exemplar pentru finan[ator \i unul
pentru beneficiar.
FINAN{ATOR,
COMUNA HERECLEAN

BENEFICIAR,
_______________

PRIMAR,
Dobrai Francisc
SECRETAR,
Fize\an Otilia-Cosmina
Contabil,
Laslo Mariana-Lenu[a

Anexa nr.4
la Program

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR DE LA CONSILIUL LOCAL HERECLEAN
DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unit][ii de cult:
Unitatea ierarhic superioar] de cult
Denumirea unit][ii de cult
ora\ul sau comuna
Localitatea

satul

Adresa unit][ii de cult
Jude[ul
Codul IBAN
Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):
Telefon:
E-mail:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE
1. Suma primit] în anul în curs
1

Suma primit]

2

Scopul pentru care a fost solicitat] suma1

2. Scurt] descriere a lucr]rilor efectuate (maximmum 20 de rânduri)

Detaliere concret] a lucr]rilor efectuate pe banii primi[i de la Consiliul jude[ean (inclusiv achizi[ionarea de materiale de
construc[ii):
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3. Finan[]ri primite de la Consiliul LOCAL în perioada 2016- 2017 pentru unitatea de cult

Nr.
crt.

Anul

Suma (lei)

Destina[ia

1.
2.
Declar pe propria r]spundere c] facturile \i chitan[ele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte institu[ii
ale statului pentru justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie, care
este complet] \i corect].
NUME |I PRENUME _______________________
SEMN}TUR}
___________________
L.\.

Anexa nr.5
la Program
DECLARA{IE
Subsemnatul .................................................................................................., domiciliat în localitatea.................................., str. ...........................
nr........., bl............., ap.............., jud. S]laj, cod po\tal..................., posesor al actului de identitate ............ seria..........nr..............., cod numeric
personal......................................................, în calitate de reprezentant al unit][ii de cult..........................................................., declar c] am luat
la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor
religioase recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere
c] voi asigura suma necesar], în cuantum de minim 10% din valoarea total] a finan[]rii solicitate, de la Institu[ia finan[atoare, Consiliul
Jude[ean S]laj, în baza Contractului de finan[are nr................................... pentru executarea lucr]rii de investi[ie a\a cu reiese din devizul de
lucr]ri/referatul de necesitate depus.
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de art. 326 din Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie,
care este complet] \i corect].
Data _________

Numele \i prenumele
__________________________
Semn]tura,______________

Anexa nr.6
la Program
DECLARA{IE
Subsemnatul .................................................................................................., domiciliat în localitatea.................................., str. ...........................
nr........., bl............., ap.............., jud. S]laj, cod po\tal..................., posesor al actului de identitate ............ seria..........nr..............., cod numeric
personal......................................................, în calitate de reprezentant al unit][ii de cult..........................................................., declar c] am luat
la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] voi
folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucr]rilor men[ionate în devizul de lucr]ri/referatul de necesitate depus în baza
contractului de finan[are nr...........................................
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de art. 326 din Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din prezenta declara[ie,
care este complet] \i corect].
Data _________

Numele \i prenumele
__________________________
Semn]tura,______________
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Anexa nr.7
la Program
DECLARA{IE
Subsemnatul .................................................................................................., domiciliat în localitatea.................................., str.
........................... nr........., bl............., ap.............., jud. S]laj, cod po\tal..................., posesor al actului de identitate ............
seria..........nr..............., cod numeric personal......................................................, în calitate de reprezentant al unit][ii de
cult..........................................................., declar c] am luat la cuno\tin[] de prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat] cu
modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002 \i de H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, declar pe proprie r]spundere c] informa[iile
furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu realitatea, în baza Contractului de finan[are nr...................................
Cunoscând pedeapsa prev]zut] de art. 326 din Codul penal pentru infrac[iunea de fals în declara[ii, am verificat datele din
prezenta declara[ie, care este complet] \i corect].
Data _________

Numele \i prenumele
__________________________
Semn]tura,______________

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.172
din 13 iunie 2019
privind modificarea tarifului de închiriere a terenurilor cu destina[ia
de paji\ti permanente aprobat prin HCL nr. 384/ 29.11.2018, precum \i modificarea
Regulamentului de organizare a p]\unatului precum \i exploatarea paji\tilor \i p]\unilor aflate în
proprietatea/administrarea Municipiului Zal]u \i a închirierii prin licitatie public] deschis] a
unor p]\uni proprietatea Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul Direc[iei Patrimoniu nr. 43633/07.06.2019, adresa nr. 27389/02.05.2019 a d-nei P]u\an Monica \i Rapoartele
comisiilor de specialitate,
Prevederile atr. 9 (2) din OU nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor permanente \i pentru
modificarea \i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Dispozi[iile art. 6 al HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OU nr. 34/
2013, privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor permanente \i pentru modificarea \i completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991;
HCL nr. 63/12.03.2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral \i HCL nr. 384/29.11.2018 privind stabilirea
impozitelor \i taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al
municipiului Zal]u pentru anul 2019;
V]zând dispozi[iile art. 36 (2) lit a) \i c) \i art. 45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea tarifului de la punctul 19 al Anexei nr.2 la HCL nr. 384/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor \i
taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al Municipiului
Zal]u pentru anul 2019, astfel:
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19.

Tarife ce constituie nivelul de pornire a licita[iilor publice organizate pentru închirierea terenurilor cu destina[ia de paji\ti permanente ce apar[in
domeniului public sau privat al Municipiului Zal]u
Închiriere paji\ti permanente

120

lei/ha /sezon

Art.2. Modificarea art 13 alin 1 din Regulamentul privind organizarea p]\unatului \i exploatarea paji\tilor permanente
aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zal]u, aprobat prin HCL nr. 85/28.04.2014 modificat] \i completat]
prin HCL nr.116/18.04.2016 \i HCL nr. 121/09.05.2019, care va avea urm]torul con[inut, astfel:
@@ Art. 13 - (1) Pentru punerea in valoare a paji\tilor aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zal]u \i
folosirea eficienta a acestora, 'n conformitate cu hot]rârile Consiliului local, 'n baza cererilor cresc]torilor de animale,
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise in R.N.E. se vor încheia contracte de închiriere, în condi[iile legii,
pentru suprafe[ele de paji\ti disponibile, propor[ional cu efectivele de animale de[inute in exploata[ie, pe o perioad] de
10 ani.
Art.3. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere atribuite prin licita[ie public], la solicitarea chiria\ilor, în
scopul sus[inerii programului/m]surii de conversie la agricultura ecologic] precum a celui de men[inere a agriculturii
ecologice, cu maxim doi ani
Art. 4. Închirierea prin licita[ie public] deschis] a paji\tii identificat] astfel:
Nr.

Denumire p]\une

Crt.
1.

Druia Stân] – trup paji\te T2

Categ.

Suprafa[a terenului cu

animale

categ folosinta paji\te –

Ovine

Teren în suprafa[] masurat] de 932.745 mp din care 226.979 mp categ
folosin[] – pa\une, 700.766 mp – p]\une împ]durit] \i 5.000 mp categ

Modalitatea de atribuire

ha-

Licitatie public]
Închiriere

/caprine

26,53 ha

Ovine

14,52 ha

Licitatie public]

Ovine \i

31,5 ha

Licitatie public]

drum \i teren în suprafa[] de 38.420mp – p]\une identificat] în CF 56203
2.

Dealu Mare Ortelec –trup paji\te T5
Teren în suprafa[a masurat] de 145.239 mp

3.

/caprine

Ple\a Stâna - trup paji\te T2
Teren în suprafa[] masurat] de 507.402 mp din care 315.076 mp categ

caprine

Închiriere

Închiriere

folosin[] – pa\une, 185.026 mp – pa\une împ]durit] \i 7.300 mp categ.
drum

Art.5. Aprobarea Caietului de sarcini în vederea închirierii prin licita[ie public] deschis] a p]\unilor proprietatea
Municipiului Zal]u men[ionate la Art. 4, conform Anexei 1 la prezenta hot]râre.
Art.6. Abrogarea art. 2 \i 3 ale HCL nr. 121/09.05.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare a
p]\unatului precum \i exploatarea paji\tilor permanente aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zal]u \i
aprobarea închirierii prin licita[ie public] deschis] a p]\unilor Druia Stâna \i Dealu Mare Ortelec.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu \i Direc[ia Economic].
Art. 8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Direc[ia administra[ie public] local].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

NOT}* Anexa la Hot]r`rea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.172, poate fi consultat] 'n format letric (pe suport de h`rtie), de c]tre
persoanle interesate, la afi\ierul Pirm]riei Municipiului Zal]u, precum \i 'n format electronic (scanat PDF) pe site-ul institu[iei www.zalausj.ro,
la sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.
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