
Anexa la Proiect  HCL nr. 1057 din 01.02.2022 

 

MODEL CONTRACT 

 NR. _________ 

Privind finanțarea actiunilor de restaurare și conservare  a lăcașurilor  de cult 

 

1.  Părțile contractante: 

COMUNA FRĂTĂUȚII NOI ,  cu sediul în  FRĂTĂUȚII NOI,  nr.  754 B,  

tel./fax0230/411003, cod fiscal: 4326990 cont IBAN 

R0____________________________________, deschis la Trezoreria Rădăuți , reprezentata 

prin primar, dl. Olari George, denumita in continuare institutie finanțatoare 

și 

 BISERICA ORTODOXĂ- PAROHIA FRĂTĂUȚII NOI ,  cu sediul în FRĂTĂUȚII NOI , 

jud.  SUCEAVA,   avand CIF _______________,cont IBAN 

R0______________________________  deschis  la Banca  

______________________________ reprezentata prin  preot paroh, Dutciac Viorel , in 

calitate de beneficiar. 

In  baza  dispozitiilor  art.   4 și  5 din Legea  nr.  273/2006 privind finantele publice locale,  

actualizata, precum si art.  3,   alin.  2 din   OG nr.  82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din 

Romania,  actualizata,  coroborat  cu art.art.  4 si art.  5, CAP III art.14 din HG nr.  

1470/2002  (actualizata) privind aprobarea  normelor pentru aplicarea    HG nr.  82/2001 

2.   Obiectul si valoarea contractului 

2.1.  Obiectul  prezentului   contract  il  constituie  acordarea  finantarii  pentru acțiunile  de 

CONSTRUIRE-CONSOLIDARE, aprobat  conform Hotararii Consiliului Local  nr.___ din 

04.03.2022 

2.2.  Consiliul  Local  Frătăuții Noi  repartizeaza  prin  HCL   nr.  ___din 04.03.2022 , către   

BISERICA ORTODOXĂ- PAROHIA FRĂTĂUȚII NOI,   suma totala  de____________ lei cu 

TVA inclus, pentru continuare si finalizare lucrări de reparatii curente la camera de cateheză 

si la anexele unitatii de cult, precum si montarea schelei la turla mare pentru a schimba 

geamurile) conform  Cerere de Finantare nr.  1602/14.02.2022,  anexa la contract ,suma ce a 

fost  prevazuta  in bugetul local pe anul 2022.                                     " 

2.3.  Decontarea   cheltuielilor se va face   conform obiectivelor  si metodologiei de 

decontare,  doar in baza unor documente justificative,doar pentru lucrarile  ce au fost  

aprobate    prin  HCL  nr. ___ /04.03.2022              ,    conform  devizelor  inaintate  pentru  

obtinerea sprijinului  financiar; 

3.  Durata contractului: 

3.1.  Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la data de  

31.12.2022. 

4.  Drepturile și obligatiile partilor: 

4.1.  Parohia are urmatoarele  drepturi si obligatii: 

a)  sa utilizeze suma prevazuta  la art. 2.2 exclusiv pentru finantarea  cheltuielilor pentru   

restaurare   și   conservare   a  lacasului   de  cult  din  localitate   și  in conformitate cu 

dispozitiile  legale in vigoare; 

b)  sa  realizeze   actiunile/activitatile     pentru   care  a  fost   incheiat   prezentul contract; 

c)  sa promoveze  imaginea  Consiliului  Local  Frătăuții Noi    si Primariei  Frătăuții Noi  in 

cadrul activitatilor finantate prin modalitatile  convenite intre parti. 

d)  sa permita persoanelor  delegate  de Primaria  comunei  Frătăuții Noi sa efectueze 

controlul modului de utilizare a fondurilor prevazute  la art. 2.2, (Diriginte de santier); 



 

e)  sa  transmita   Primariei   Comunei   Frătăuții Noi   documentele   justificative  de 

cheltuieli  in termen  de  15  zile calendaristice de la finalizarea  lucrarilor  si intocrnirea  unui  

proces  verbal  de receptie  la terminarea   lucrarilor  pentru lucrarile executate,  cuprinzand  

in  comisia  de receptie  obligatoriu reprezentantul  de specialitate ( dirigintele de santier); 

f)   sa transmita  documentele  justificative de cheltuieli  cu privire  la realizarea obiectivelor 

prevazute  in contract, odata cu decontul; 

g) sa  restituie,  in  situatia  nerespectarii   dispozitiilor  legale  si  a  prevederilor prezentului  

contract, in termen de 15 zile de la data comunicarii  somatiei de plata din partea organului  

de control, sumele primite, precum  si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit 

dispozitiilor  legale in vigoare; 

h)  sa respecte prevederile  actului constitutiv  si ale statutului propriu, precum si statutul si 

reglementarile interne ale parohiei; 

i)  sa permita utilizarea, in scop necomercial,  de catre institutia finantatoare  a imaginii care 

participa  la actiunile finantate; 

j)   sa respecte procedurile  de avizare si autorizare prevazute  de lege. 

k)   (I) La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit  art. 3 

din OG.  82/200l ,se vor avea in vedere urmatoarele: 

k.1.1   toate documentele justificative, prezentate  in copii xerox, vor fi certificate prin 

aplicarea  stampilei si a semnaturii beneficiarului  ajutorului financiar; 

k.1.2.  nu se vor admite la justificare  documente  care contin achizitii de materiale sau 

servicii, altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in 

devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar; 

k.1.3.   documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte  stersaturi; 

nu se admit documente trimise prin fax; 

k.1.4.   facturile fiscale vor fi insotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri 

de casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz; 

 k.1.5.   chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele:  scopul 

platii, operatiunea  pentru care se face plata, numarul  si data eliberarii.  Chitantele care atesta 

plati vor fi utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc  facturi fiscale; 

k.1.6.   chitantele de mana prin care se atesta anumite plati pentru pictura  si procurari  de 

materiale de la particulari  trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele  si prenumele 

vanzatorului,  in clar, precum si seria si numarul  actului de identitate  al acestuia.  Chitantele 

vor fi certificate de primarul localitatii pe raza careia se afla unitatea de cult solicitanta  sau 

de un imputernicit  al acestuia; 

k.1. 7.  Acte     identificative vor cuprinde in mod obligatoriu  copia extrasului  de cont 

bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanta de inregistrare in evidenta 

contabila a unitatii de cult beneficiare  a sprijinului financiar alocat; 

k.1.8.  pentru lucrarile de pictura bisericeasca  se vor trimite o copie a documentului de plata 

si o copie a ordinului de plata prin care s-au virat impozitul pe venit, contributiile individuale  

de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj, conform legii, in cazul 

in care lucrarile de pictura sunt executate  ca activitate dependenta, de un pictor angajat de 

unitatea de cult, prin contract de prestari de servicii incheiat in baza Codului civil. Pentru 

lucrarile de pictura de restaurare bisericeasca  executate de catre o persoana fizica autorizata 

se vor trimite documentele justificative  prevazute  la  pct.  1.5 

k.1.9.   documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie  

a fiecarui an. In cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va 

face in cel mult 180 de zile de la primirea acestuia; 

k.1.10.   situatia de lucrari, acolo unde este cazul; 

k.1.11.  pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrarilor 

prevazute la art. 3  din ordonanta, solicitantul va depune alaturi de documentele justificative 



si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit. k.1.12.  Nu se admit la justificare 

facturi platite inainte de primirea  sprijinului financiar sau emise in anii precedenti  acordarii 

sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost platite dupa primirea acestuia. 

 

l) (1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul  locale, potrivit prevederilor art.  3 din 

ordonanta, se acorda pe baza urmatoarelor  documente: 

1.1.1  cerere-tip; 

1.1.2. devizul de lucrari, la preturi actualizate si potrivit reglementarilor in vigoare privind 

taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile ramase de executat, datat pe anul in curs; 

1.1.3.  copie de pe autorizatia  de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, 

eliberata potrivit  Legii nr. 50/1991  privind autorizarea  executarii  lucrarilor de constructii,  

republicata, cu modificarile  si completarile  ulterioare; 

1.1.4. pentru celelalte necesitati  ale unitatilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi 

insotita de documente  specifice tipului de activitate in care se incadreaza solicitarea; 

1.1.5. copia certificatului  de inregistrare fiscala; 

1.1.6.  adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, 

prin care este precizat  codul IBAN al unitatii de cult solicitante;  ; 

1.1. 7. declaratie pe propria raspundere a solicitantului  ca va folosi sprij inul financiar 

solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate  in documentatia atasata  cererii-tip; 

1.1.8. fotografii ce atesta  stadiul  existent al obiectivului ce impune  executarea de lucrari 

pentru  care se solicita  sprijin financiar. 

1.1.9. Documentatiile incomplete vor putea  fi completate in termen  de. Maximum 30 de zile 

de la data depunerii cererii; in caz contrar,  acestea  nu vor fi propuse pentru  plata  fondurilor 

solicitate. 

4.2.  Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi  si  obligatii. 

a)      sa supravegheze si sa controleze modul  de utilizare a sumei alocate,  precum si modul  

de respectare a dispozitiilor legale; 

b)    in cazul  in  care  parohia nu  isi  respecta  obligatiile prezentului  contract, institutia  

finantatoare are  dreptul  de a solicita  restituirea sumelor  acordate  pentru 

lucrarile/activitatile care nu au fost indeplinite. 

 

5.  Răspunderea contractuală: 

5.1. Pentru  neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate  prin 

contract, parohia raspunde in conditiile prezentului contract  si ale dispozitiilor legale  in 

vigoare. 

5.2.  Forta majora exonereaza de raspundere partea  care o invoca,  in conditiile legii. 

6.  Litigii: 

6.1. Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii  contractului vor face 

obiectul  unei concilieri pe cale amiabila. In situatia  in care aceasta  nu s- a realizat,  partea  

nemultumita se poate  adresa  instantei de judecata competente, in conditiile legii. 

7.  Dispozitii finale: 

7.1.  Regimul de gestionare a sumelor  si controlul financiar se realizeaza in    baza condițiilor 

legii; angajarea si decontarea   cheltuielilor efectuate, prezentului contract, se fac  potrivit 

normelor privind finantele publice. 

7.2.  In cazul in care parohia nu respecta prevederile prezentului  contract, institutia 

finantatoare are dreptul de a decide oricand incetarea acesteia si de a solicita restituirea 

sumelor acordate. 

7.3.   Prevederile  prezentului  contract  au putere  deplina  pentru  parti  si  se constituie in 

norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ. 



7. 4.   Modificarea  clauzelor  prezentului  contract  se poate  face  cu  acordul partilor, numai 

pentru actiuni viitoare si se consemneaza intr-un act aditional. 

7. 5.   Cererea  de  finantare     privind  acordare    sprijin  financiar  conf.   OG nr.82/2001, 

impreuna cu celelalte acte justificative  (  cerere finatare ,  declaratie pe proprie  raspundere,  

devize lucrari,  autorizatie),  fac parte integrata din prezentul contract. 

7. 6.  Prezentul contract s-a incheiat azi  ______________   in 3(trei) exemplare, din care 

2(două) exemplare pentru institutia finantatoare si  1    (un) exemplar pentru parohie. 

 

 

 

 

 

Instiuție finanțatoare,                                                            Beneficiar, 

                                                                                     BISERICA ORTODOXĂ  

                                                                                   PAROHIA  FRĂTĂUȚII NOI   

                                                                                            Preot paroh, 

                                                                                      DUTCIAC VIOREL 

COMUNA FRĂTĂUȚII NOI                   

               Primar, 

      OLARI GEORGE 

 

Vizat CFP, GUȚĂ MIRCEA 

 

Jurist, COSTAN ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIECTIVE, SUMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR. 

METODOLOGIA DE DECONTARE A SUMELOR ALOCATE PENTRU 



Unitatea de cult Biserica Ortodoxa Parohia Frătăuții Noi, in anul 2022 

 

A. Obiectivele pe care Biserica Ortodoxa Parohia Frătăuții Noi le urmărește, pentru anul 2022, sunt: 

a) obiectiv general – lucrări de reparatii curente la camera de cateheză si anexele unitatii de cult; 

 

B. Sumele necesare atingerii obiectivelor propuse în anul 2022 pentru Biserica Ortodoxa Parohia Frătăuții 

Noi se structurează astfel, conform devizului: 

 

- Constructii si instalatii - suma de 35.700 lei 

 

TOTAL 35.700 lei 

 

b) Metodologia de decontare a cheltuielilor: 

a. Pentru decontare se vor transmite Primăriei Comunei Frătăuții Noi documentele justificative de 

cheltuieli în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor și întocmirea unui proces verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate, cuprinzând în comisia de recepție 

obligatoriu reprezentantul de specialitate (dirigintele de șantier); 

 

b. În situația în care, din motive obiective, apar economii la unele categorii de cheltuieli, conform, acestea 

pot fi folosite pentru acoperirea eventualelor depășiri la restul categoriile de cheltuieli aprobate, 

încadrându-se în plafonul maxim aprobat pentru finanțare. 

 

 

 

Instiuție finanțatoare,                                                            Beneficiar, 

                                                                                     BISERICA ORTODOXĂ  

                                                                                  PAROHIA  FRĂTĂUȚII NOI   

                                                                                            Preot paroh, 

                                                                                    DUTCIAC VIOREL 

COMUNA FRĂTĂUȚII NOI                   

               Primar, 

     OLARI GEORGE 

   

Vizat CFP, GUȚĂ MIRCEA 

 

Jurist, COSTAN ALEXANDRU 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI GEORGE 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                   

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 

MOISUC OLTEA-RODICA 

 

 

 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

 

 


