
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

H O T AR ARE A NR.22/2020 
privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Reci pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit in ~edinta ordinara din data de 21 aprilie 2020, 

Avand in vedere Referatul de aprobare a d-lui Primar, Raportul compartimentului de 
contabilitate ~i Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Reci privind sprijinirea financiara parohiilor din comuna Reci, 

Analizand cererile ~i documentatiile depuse de Parohiile din comuna Reci, prin care se 
solicita acordarea de sprijin financiar, 

Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

- HCL nr.28/2018 privind aprobarea regulamentelor speciale ~i a criteriilor specifice de 
evaluare a proiectelor culturale, religioase ~i sportive, 

HCL nr.14/2020 privind aprobarea bugetului general al comunei Reci pe anul 2020, 
HCL nr.15/2020 privind aprobarea Programului anual ~i a anuntul de participare 

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor culturale ~i activitatilor 
sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult din bugetul Comunei Reci pe anul 2020, 
conform Legii nr. 350/2005 

Tinand cont de procesul- verbal al ~edintei de evaluare a propunerilor de proiecte 
religioase nr.1430/30.03 .2020, 

In baza OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile 
de cult apaqinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare precum si HG nr.1470/2002 privind Norma metodologica pentru 
aplicarea OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apaqinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, 

In temeiul art.129 alin.(2) lit."d", alin.(7) lit."a","e","f',alin.(8) lit."a", alin.(14), art.139 
alin.(3) lit.a), art.-140 alin.(1) ~i art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba acordarea unui sprijin financiar Parohiilor Reformate din localitatea 
Reci, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba proiectul Contractului de finantare, conform anexei nr.2, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. Se imputemice~te d-ul primar al comunei Reci ca in numele autoritatii finantatoare 
sa sernneze contractul de finantare aprobat la art.2 din prezenta hotarare. 

Art.4. Cu executarea prezentei hotarari se insarcineaza primarul comune1 Reci ~1 
compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Reci. 

Reci, la 21 aprilie 2020 

PRESEDINTE DE SEDINTA., 
PETER IOSIF-ENRIC 

rl 
Contrasernneaza, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

~ 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.22/2020 

LISTA 
cu Parohiile din comuna Reci carora Ii se acorda sprijinul financiari n anul 2020 

Nr. Denumirea Destinatia stabilita din comuna Sprijin financiar 
crt. beneficiarului Reci acordat (lei) 

1 Parohia Reformata Documentatia de renovare a 50.000 lei 
Saciova Bisericii Reformate din Saciova 

monument istoric 
2 Parohia Reformata Renovari la Parohia Reformata 25.000 lei 

Bita din Bita 

3 Parohia Reformata Renovare ~i modernizare la 10.000 lei 
Aninoasa Casa de rugaciune Aninoasa 

4 Parohia Reformata Renovarea acoperi~ ~i 10.000 lei 
Comolau construire casa cazan la Casa de 

Rugaciune Comolau 

5 Parohia Reformata Renovari la casa cantatorului 5.000 lei 

Reci 
TOTAL 100.000 lei 



Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 22/2020 

527035 RECI 

ROMANIA 
JUDEJUL COVASNA 

COMUNA RECI 

Str. Principala 268. 
Jud. Covasna 

Nr. telefon: 0267-373803 
Nr. fax: 0267-3373803 . 
E-mail: primariareci@gmail.com 
www.reci.ro 
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COMUNA RECI PAROHIA REFORMATA ................... . 
NR1nreg .. ..... ./ ....................... . Nr. 1nregistrare: 

CONTRACT DE FINANJARE 

CAP.I PART/LE CONTRACTANTE 

1.1. Comuna RECI, cu sediul In Sat Reci, Comuna Reci, nr. 268, Cod po~tal 527145, judetul 

Covasna, Romania, telefon/fax 0040-267/373803, cod fiscal 4404311, cont 

RO12TREZ24A675000591200X. deschis la TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI SFANTU 

GHEORGHE, reprezentata prin DOM BORA Lehel-Lajos, primar al Comunei Reci, 1 n calitate de 

autoritate finan1atoare, 

~i 

1.2.PAROHIA REFORMATA cu sediul1 n satul _________ _, -----
nr. ___ Jud.Covasna,avand CIF ----~ cont bancar nr. __________ _, 

deschis la BANCA ____________ _, reprezentat prin 

--------- - Preot Paroh, denumita'i n continua re beneficiar, 

In temeiul prevederilor H.C.L nr. _ ____ privind acordarea unui sprijin financiar 

parohiilor din comuna Reci pe anul 2020, au convenit 1 ncheierea prezentului contract. 

CAP II. 08/ECTUL CONTRACTULUI 

Art.1.Autoritatea finantatoare acorda beneficiarului un sprijin financiar 1 n sum a de 

pentru 'in 

conformitate cu prevederile H.C.L. nr. ____ _ 



CAP Ill. DURATA CONTRACTULU/ 

Art.2.(1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti ~i este 

valabil pana la executarea obiectului acestuia, dar numai tarziu de 15.12.2020. 

(2) T n cazul in care una dintre partile contractante semneaza contractul la o data 

ulterioara celei la care a semnat partea cocontractanta, termenul de intra rein vigoare a 

contractului se considera a fi cea ulterioara. 

CAP.Ill. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PART/LOR 

Art.3. Autoritatea finantatoare are urmatoarele drepturi ~i obligatii: 

a) sa supravegheze ~i sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate,precum ~i modul 

de respectare a dispozitiilor legale, 

b) sa plateasca sum a prevazuta la art.1. in term en de 30 de zile calendaristice de la predarea 

facturii, 

c) in cazul in care beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, autoritatea 

finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, la care se adauga 

dobanda legala, precum ~i sistarea virarii sau diminuarii sumei repartizate,dupa caz. 

Art.4.Beneficiarul are urmatoarele drepturi ~i obligatii: 

a) sa utilizeze suma prevazuta la art.1 potrivit destinatiei stabilite $i in conformitate cu 

dispozitiile legalei n vigoare, 

b) sa promoveze denumirea autoritatii finantatoare in cadrul aqiunii finantate prin 

modalitatile convenitei ntre parti, 

c) sa permita persoanelor delegate de autoritatea finantatoare sa efectueze controlul 

privind modul de utilizare a fondurilor alocate, 

d) la 'i' ntocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea in 

vedere urmatoarele: 

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

aplicarea $tampilei $i a semnaturii beneficiarului, 

2.nu se var admite la justificare documente care contin achizitii de material sau servicii, 

altele decat cele pentru care a fost acordat spijinul financiar,care nu sunt cuprinse 1 n devizul 

1 naintat pentru obtinerea sprijinului financiar, 

3.documentele justificative trebuie sa fie lizibile $i sa nu prezinte $tersaturi: nu se admit 

documente trimise prin fax, 

4.facturile fiscale vor fi1 nsotite de dispozitii de plata, ordine de plata, chitante, bonuri de 

casa, extrase privind viramente bancare, dupa caz, 



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

platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul ?i data eliberarii . Chitantele care 

atesta plati vor fi utilizate doari n cazurilei n care nu sei ntocmesc facturi fiscale, 

6.situatia de lucrari, acolo unde este cazul. 

a) beneficiarul are obligatia de a depune alaturi de documentele justificative ?i un raport de 

justificare a utilizarii sprijinului prim it, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 

sumei mentionate la art.1., 

b.) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale ?i a prevederilor prezentului 

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

de control, sumele primite, precum ?i penalitatile aferente acestora,calculate potrivit 

dispozitiilor legalei n vigoare. 

CAP IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

ART.S.{l)Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract ?i ale 

dispozitiilor legalei n vigoare. 

(2)Pentru nedepunerea in termenul cuvenit prin prezentul contract a 

documentelor prevazute la art.4 lit.e.), autoritatea finantatoare are dreptul sa perceapa 

majorari de i ntarziere de o,1 % pentru fiecare zi de i ntarziere, calculate la valoarea sumei 

datorate, dupa caz. 

(3) T n cazul in care finantatorul solicita restituirea integrala a sumelor acordate, 

acesta echivaleaza cu rezilierea unilaterla a contractului, care opereaza de drept, fara alte 

formalitati ~i fara interventia instantelor de judecata cu o notificare prealabila scrisa cu 10 

zileinainte de dataincetarii contractului. 

ART.6. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. 

Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil dei mpiedicat ~i independent de 

vointa partilor, care le opre~te sa-~i execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului 

contract. lnterventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invoca, i mpreuna cu 

documentele justificative, in term en de 5 zile calendaristice de la data aparitiei acesteia. 

CAP V. LIT/GI/ 

ART.7 .Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila.T n situatiai n care aceasta nu 

s-a realizat, partea numultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in 

conditiile legii. 



CAP VI.DISPOZl[/1 FINALE 

ART.8. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finantatoare ~i 

controlul financiar se realizeaza in conditiile legii de catre organele abilitate. Angajarea, 

lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor efectuate de beneficiar in baza prezentului 

contract se fac potrivitnormelor legale in vigoare. 

ART.9. Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti ~i se constituiei n 

norme cu caracter tehnic, financiar ~i administrativ. 

ART.10. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor ~i se 

consemneazaintr-un act aditional. 

ART.11. Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit 
finantate din fondurile publice. 

Prezentul contract se i ncheie in 3 (trei) exemplare, dintre care doua exemplare pentru 

autoritatea finantatoare ~i un exemplar pentru beneficiar. 

AUTORITATEA FINANTATOARE 

COMUNA RECI 

PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

BENEFICIAR 

PAROHIA REFORMATA ......... ...... ...... .. ... . 

PREOT, 


