
 ROMÂNIA  

JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate

publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

SCOP  ŞI DEFINIŢII
1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general  şi a procedurii de alocare a

unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea
asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare;

2. În înţelesul prezentului regulament, următorii termenii se definesc astfel:
a)  Asistenţa de sănătate  publică  reprezintă  efortul  organizat al  societăţii  în  vederea protejării  şi
promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor
politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum
şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
b) Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
c)  Strategia  sistemului  sănătăţii  publice urmăreşte  asigurarea sănătăţii  populaţiei  în  cadrul  unor
comunităţi sănătoase.
d) Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.
e) Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice.
f) Asistenţa de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se realizează
prin
toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.
g)  Responsabilitatea  pentru  asigurarea  sănătăţii  publice  revine  Ministerului  Sănătăţii  Publice,
autorităţilor de sănătate publică teritoriale, autorităţilor de sănătate publică din cadrul ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia publică locală.
h) Asistenţa de sănătate publică  este garantată  de stat  şi finanţată  de la bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz,
potrivit legii.

DOMENIUL DE APLICARE
3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru spitalele de interes județean sau local

prin alocarea de fonduri de la bugetul local,  pe destinațiile prevăzute în Legea 95/2006  privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pe următoarele domenii:
a) finanţarea unor cheltuieli de administrare  şi funcţionare, respectiv bunuri  şi servicii, investiţii,
reparaţii  capitale,  consolidare,  extindere  şi  modernizare,  dotări  cu  echipamente  medicale  ale
unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local şi ale unităţilor sanitare cu paturi transferate,
în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
b) cheltuieli de funcţionare  şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor
calificat  care funcţionează  în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru
situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal paramedical care deserveşte aceste echipaje.
Aceste  cheltuieli  pot  fi  cofinanţate  din  bugetul  local,  în  baza  unor  protocoale  de  colaborare
încheiate între spitalul în structura căruia se află  respectiva unitate de primire a urgenţelor care
coordonează activitatea
medicală din cadrul SMURD, Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Judeţean Cluj.
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c) desfăşurarea unor proiecte locale de sănătate publică.
5. Nu pot face obiectul sprijinului financiar de la bugetul local arieratele unităţilor medicale.

PRINCIPII DE ATRIBUIRE
6.  Principiile  care  stau  la  baza  acordării  sprijinului  financiar  de  la  bugetul  local  al

municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  asigurarea  asistenţei  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
a. Eficacitatea utiliz  ă  rii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor
care
să  facă  posibilă  evaluarea propunerilor  şi  a specificaţiilor tehnice  şi  financiare pentru atribuirea
contractului de finanţare;
b. Transparen  ţ  a, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c. Tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice aplicant să aibă şanse
egale de a i se atribui contractul respectiv;
d.  Anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în
care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local;

7. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unor lucrări de construcţii sau reparaţii,
achiziţii de aparatură medicală, în baza unui contract încheiat între părţi.

8. Anual, autoritatea finanţatoare va stabili priorităţile de finanţare din domeniul sănătăţii
publice, în acord cu Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

PREVEDERI BUGETARE
9. Programele  şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limita

creditelor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilite potrivit
prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA
BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ – NAPOCA

10.  Procedura  de  acordare  a  unor  forme  de  sprijin  financiar  de  la  bugetul  local  al
municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  asigurarea  asistenţei  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.
95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se
desfăşoară în următoarele etape:

a)  publicarea  anunţului  de  participare,  pe  site-ul  Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca:
www.primariaclujnapoca.ro;

b)  înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar se va face în termen de 30
de zile de la data publicării anunţului de participare pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca:
www.primariaclujnapoca.ro; ulterior  desfăşurării  procedurii  anuale  de  selecţie,  se  poate  acorda
sprijin financiar doar în cazul unor obiective de importanță majoră sau a unor situaţii de urgenţă şi
în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

b')  Documentaţia  de  solicitare  a  finanţării  se  poate  depune  într-un  exemplar  scris  la
Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni, str. Moților nr. 5-7, precum și online (pe link-ul
menționat în anunțul de participare).

c)  verificarea  eligibilităţii  şi  a  îndeplinirii  criteriilor  referitoare  la  capacitatea  tehnică  şi
financiară a solicitantului;

d) evaluarea şi selecţia cererilor de către Comisia pentru evaluare și selecție a proiectelor;
e) comunicarea rezultatelor în mod public pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca:

www.primariaclujnapoca.ro  şi  prin  corespondenţă  scrisă,  trimisă  prin  poştă  cu  confirmare  de
primire.

11. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
12.  În  cazul  în  care  consideră  necesar,  Comisia  poate  solicita  beneficiarilor  informații

suplimentare ori clarificări la documentele depuse odată cu cererea de finanțare. 
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13. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.
14. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe

baza următoarelor documente:
a.  cerere-tip  -  anexa  1  (formular  de  solicitare  de  sprijin  financiar  de  la  Consiliul  local  al
municipiului Cluj-Napoca);
b. devizul tehnic estimativ pentru lucrările de reparaţii, consolidări, extinderi, modernizări, construcţii şi
achiziţii de echipamente medicale, la preţuri actualizate, potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa
pe valoare adăugată, datat pe anul depunerii cererii;
d. copie a certificatului de înregistrare fiscală;
e. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este
precizat codul IBAN al instituţiei medicale solicitante;
f. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, conform formularului tip - anexa 2;

CAPITOLUL III - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
15. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii:

a) proiectele sunt de interes public local;
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin:
- precizarea proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani şi gradul de realizare a acestora;
- indicarea surselor de finanţare a proiectului.

16. Nu sunt selecţionate solicitările aflate în una din următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă;
b) solicitanţii au conturile bancare blocate;
c) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la participarea anterioară;
d)  solicitanţii  nu au  decontat,  din motive  imputabile  lor,  sumele  alocate  de  la  bugetul  local  al
municipiului Cluj-Napoca, în anul anterior depunerii cererii de finanţare.

CAPITOLUL IV – EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE SPRIJIN FINANCIAR
17.  Evaluarea  şi  selecţionarea  cererilor  de  sprijin  financiar  se  va face  de către  Comisia

pentru evaluare și selecție a proiectelor,  formată din membrii Comisiei pentru sănătate, muncă,
protecție socială și ordine publică din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la care
se adaugă două persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un economist din cadrul Direcției
Economice și un jurist (ambii fără drept de vot). Secretariatul va fi asigurat de către personalul din
subordinea serviciului de specialitate.

18.   Rezultatul  final  al  evaluării  şi  selecţiei  cererilor  de  sprijin  financiar  vor  fi  comunicate
Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, care va redacta referatul şi proiectul de
hotărâre pentru şedinţa Consiliului local.
CAPITOLUL V – ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

19. Alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru  asigurarea  asistenţei  de  sănătate  publică,  conform Legii  nr.  95/2006 privind  reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare se face în limita sumelor prevăzute în
bugetul  local  cu  această  destinaţie,  prin  hotărâre a  Consiliului  local,  în  baza  unui  contract  de
finanţare încheiat între părţi autoritatea finanţatoare şi beneficiar.

20. Contractul de finanţare nerambursabilă  se încheie în termen de 30 de zile de la data
adoptării hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care a fost alocat sprijinul
financiar.

21.  Comunicarea  rezultatului  selecţiei  se  va  face  în  mod  public  pe  site-ul  Primăriei
municipiului  Cluj-Napoca:  www.primariaclujnapoca.ro  şi  prin  corespondenţă  scrisă,  trimisă  prin
poştă cu confirmare de primire.

22. Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin act adiţional, încheiat
cu acordul părților sau al împuterniciților acestora.  Pe parcursul derulării contractului, la solicitarea
scrisă și justificată a  beneficiarului,  Comisia de evaluare şi selecţie  poate aproba o modificare a
obiectului finanțării cu condiția să nu  fie schimbate scopul şi obiectivele inițiale.
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CAPITOLUL  VI  -  CONTROLUL  MODULUI  DE  UTILIZARE  A  SPRIJINULUI
FINANCIAR ACORDAT DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
PENTRU ASIGURAREA ASISTENŢEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

23. Modul de utilizare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru  asigurarea  asistenţei  de  sănătate  publică,  conform Legii  nr.  95/2006 privind  reforma în
domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  supune  controlului
compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca,  Biroul de Audit public
intern,  potrivit  legii.  Curtea  de  Conturi  exercită  controlul  financiar  asupra  utilizării  fondurilor
publice de către instituţiile medicale beneficiare ale acestor alocări.

23.1 În  vederea  utilizării  sprijinului  financiar  acordat  de la  bugetul  local,  se  vor  adresa
Direcției Tehnice următoarele:
a. Formularul de solicitare a finanțării (Anexa 1),
b. Copie contract de finanțare,
c. Extras de cont,
d. Copie factură conformă cu originalul-emisă după data semnării contractului,
e. Ordin de plată,
f.  Situația  de  lucrări,  conform devizului  depus  la  cererea  de  alocare  a  fondurilor,  cu  însușirea
acesteia  de  către  un  reprezentant  al  beneficiarului,  iar  în  cazul  lucrărilor  de  investiții  cu  viza
dirigintelui de șantier,
g. Contractul încheiat cu firma executantă,
h. Copie autorizație (dacă este cazul),
i. Proces verbal de recepție, semnat de un reprezentant al beneficiarului/dirigintelui de șantier,
j.  Proces verbal de punere în funcțiune a aparatelor medicale,
k. Declarație pe proprie răspundere că lucrările nu au mai fost plătite de o altă autoritate publică.

24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sumelor alocate
atrage după sine sistarea finanţării şi recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se

va transmite  de către  solicitanţi  sub formă  de document scris  sau online,  la  adresa de e-mail:
registratura@primariaclujnapoca.ro. Orice  document  scris  trebuie  înregistrat  la  registratura
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5-7.  În cazul în care datele (documentele) se
transmit  în  formă  electronică,  acestora  le  sunt  aplicabile  prevederile  legale  referitoare  la
semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act
juridic.

26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.
27.  Prevederile  regulamentului  vor  fi  aplicate  oricăror  forme  de  sprijin  financiar  pentru

instituţiile medicale care vor depune proiecte locale în domeniul sănătăţii publice, începând cu anul
2017.

28. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
a) Anexa 1 – Formular de solicitare de finanţare de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru instituţiile  medicale sau de învăţământ superior care depun proiecte locale în  domeniul
sănătăţii publice;
b) Anexa 2 – Declaraţie pe proprie răspundere.

c) Anexa 3 - Contract de finanțare.
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ROMÂNIA                                                                                                                       ANEXA 1
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

 de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate
publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

1. Instituţia  medicală/de  învăţământ

superior .................................................................................... .............................................................

..............  localitatea.........................str..  .................................nr.....,  judeţul ............................,  codul

poştal .............., tel....................................., fax ........................................ 

e-mail..................................................,

2. Adeverinţa  de  funcţionare  nr.  ............  din  data  de  ...................,  eliberată

de ...............................

3. Structura de conducere a instituţiei medicale: 

Numele..............................  prenumele  ...........................profesia  ............................

funcţia ......................., locul de muncă ......................................

          4.  Codul fiscal nr........................ din data de ......................... emis de ...................................... 

 5.  Numărul  contului  bancar  ...............................  deschis  la

banca ............................................................. sucursala/filiala/agenţia ........................................

          6. Numele persoanelor cu drept de semnătură: .......................................................................

    7. Experienţa anterioară: 

DA (precizaţi dacă aţi mai beneficiat de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului Cluj-Napoca, în ultimii trei ani, valoarea şi destinaţia 

acesteia) .......................................................  

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

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

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

........

NU

         8. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijin financiar:

 Titlul proiectului...............................................................................................................................

         9.  Oportunitatea  proiectului  în  raport  cu  priorităţile

comunităţii:..................................................

         10. Beneficiari:.........................................................................................
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         11. Grupul-ţintă:................................ număr de persoane ..........................................

         12. Durata în timp: ...................................................

         13. Descrierea proiectului .........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          14. Date privind coordonatorul programului/proiectului: 

Numele  ....................................................  prenumele  ........................................,

profesia  ......................,  funcţia  ......................................,  locul  de

muncă ........................................................................

          15. Precizaţi dacă dispuneţi şi de alte surse de finanţare pentru proiectul prezentat.:

DA  (dacă  da,  menţionaţi  numele  organizaţiei  şi  valoarea  sprijinul  financiar

) .......................................

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

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

......

NU

       16. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este de _______

lei.        

          Solicitant                                                                                 Data

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

                  Reprezentantul legal 

               ..................................................
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ROMÂNIA                                                                                                                       ANEXA 2
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

                                                                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  instituţiei  medicale

..................................    .., solicitant al sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-

Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 326 din

Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe proprie răspundere, următoarele:

1. datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar

sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;

2. instituţia pe care o reprezint nu este cu plăţile/conturile bancare blocate;

3. mă  angajez  ca  sprijinul  financiar  care  va  fi  alocat  institutiei

medicale ........................................... să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l

justific integral, în condiţiile legii; 

4. documentele  depuse în  scopul  justificării  sumelor  alocate  institutiei  medicale  nu au mai

făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;

5. certificatul de înregistrare fiscală şi contul bancar aparţin instituţiei medicale care a solicitat

sprijinul financiar.

Semnătura,                                                                                                                 Data,

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

...
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Anexa 3

CONTRACT DE FINANŢARE

nr. .................din data de..........................

Cap. I - PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1.   Municipiul Cluj-Napoca,  reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-
Napoca,  str.  Moţilor  nr.  3,  judeţul  Cluj,  cod  fiscal  4305857,  cont  RO06TREZ
21624510220XXXXX,  deschis  la  Trezoreria  Cluj-Napoca,  denumit  în  continuare  autoritate
finanţatoare,

şi  

.................................................................................................................................,  cu  sediul  în
localitatea  Cluj-Napoca,  str.............................,nr........,  judeţul  Cluj,  cod  fiscal  ……..,  cont
………………………………………..,  deschis  la  ……………………………….numit  în
continuare beneficiar,

în temeiul:

- Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- Regulamentului  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  de  la  bugetul  local  al
municipiului Cluj-Napoca,  pentru asigurarea asistenţei  de sănătate publică,  conform Legii  nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobat prin HCL nr. 276/2017

au încheiat, de comun acord, prezentul contract de finanţare.

Cap. II – OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.  2.  Obiectul  contractului  de  finanţare  îl  constituie  alocarea  unui  sprijin  financiar
pentru  ...................................................................................,  denumit  în  continuare  Obiectiv,
conform HCL...........  ,  în  temeiul  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma în  domeniul  sănătăţii,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate
publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobat prin HCL nr.
???/20??.

Art. 3 – Valoarea contractului de finanţare

Sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este în valoare de …………..

CAP III - DURATA CONTRACTULUI

 Art. 4 – Intrarea în vigoare

(1) Contractul de finanţare se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării  Hotărârii
Consiliului  Local  privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  de  la  bugetul  local  al
municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenţei  de  sănătate  publică,  conform Legii  nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

(2) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

Art. 5 - Durata contractului

(1) Durata contractului este de la ........... până la ................., și intră în vigoare de la data  semnării
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lui de către ambele părți.

 (2)  Beneficiarul  finanţǎrii  are  obligaţia  sǎ  finalizeze  obiectivul  şi  să  depună  documentele
justificative către Autoritatea finanţatoare, pe baza cărora se fac plăţile către Beneficiar, pe măsura
realizării lui.

Cap. IV  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 6 - Obligaţiile beneficiarului sunt:

a) să execute lucrările obiectivului aşa cum sunt stipulate acestea în formularul de solicitare de
sprijin financiar, să asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare
atât  în  interiorul  grupului  de  parteneri,  dacă  există,  cât  şi  între  Autoritatea  finanţatoare  şi
beneficiar/organizaţiile din grup;

b) să asigure suportul administrativ necesar executării lucrărilor şi serviciilor;

c) să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a obiectivului;

d) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Autorităţii Finanţatoare,
informaţii confidenţiale aparţinând acesteia sau obţinute în baza relaţiilor contractuale;

e) să nu facă publice informaţii şi rezultate ale serviciilor executate fără consimţământul scris al
Autorităţii  Finanţatoare  şi  să  nu  folosească  în  defavoarea  acesteia  informaţiile  primite  sau
rezultatele  studiilor,  testelor,  lucrărilor  şi  cercetărilor  efectuate  în  cursul  şi  în  scopul  realizării
contractului;

f) să comunice în scris Autorităţii Finanţatoare, în termen de 30 de zile, în cazul în care se află în
stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

g) să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia,
în  decurs de 3 zile lucrătoare de la  primirea unei  notificări  în acest  sens,  accesul neîngrădit  al
reprezentanţilor autorităţii finanţatoare sau ai altor organe de control abilitate prin lege, pentru a
controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului.
Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

h)   Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri
publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 7 - Obligaţiile autorităţii finanţatoare sunt: 

a) să pună la dispoziţia beneficiarului orice informaţii şi/sau documentaţii pe care le deţine şi care
pot  fi  relevante  pentru  realizarea  contractului.  Aceste  documente  vor  fi  returnate  Autorităţii
Finanţatoare la finalizarea contractului;

b) să vireze sumele alocate din bugetul local pentru finanţarea Obiectivului, către Beneficiar, în
condiţiile art.8 din prezentul contract; 

c) să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al beneficiarului, informaţii
confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de Autoritatea Finanţatoare în baza relaţiilor
contractuale;

d) să asigure şi să realizeze, sub supravegherea Autorităţii Finanţatoare, monitorizarea şi evaluarea
intermediară şi finală a obiectivului;

e) să urmărească cofinanţarea obiectivului prin verificarea efectuării cofinanţării şi a documentelor
justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării Obiectivului.

CAPITOLUL V – VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND SPRIJINUL FINANCIAR 

Art. 8 - Efectuarea viramentelor
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a)  Autoritatea Finanţatoare virează direct  în  contul  Beneficiarului  sumele reprezentând sprijinul
financiar alocat Obiectivului din bugetul local, conform prezentului contract, pe bază de documente
justificative;

b) Autoritatea Finanţatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără
rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale
contractuale,  şi  să  procedeze  la  verificarea  întregii  documentaţii  privind  derularea  Obiectivului
finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL V – Fiscalitate

Art.  9 -  Cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările
fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract
sunt cheltuieli eligibile şi vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către
beneficiar.

CAPITOLUL VI – Cheltuieli

Art. 10 - Efectuarea cheltuielilor de cǎtre Beneficiar

(1) Orice sumă primită ca finanţare de la Autoritatea Finanţatoare în temeiul prezentului contract va
fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Obiectivului.

(2)  Cheltuielile vor fi efectuate de către beneficiar conform devizelor tehnice estimative înaintate
autorităţii finanţatoare în cadrul sesiunii de solicitare a sprijinului financiar, a reglementărilor HCL
nr. ???/20??, precum şi a prevederilor prezentului contract.

(3) Cheltuielile efectuate înainte şi după perioada de derulare a contractului prevăzută la art. 5 din
prezentul contract, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar.

CAPITOLUL VII – Monitorizare şi control

Art. 11 – Informare

Beneficiarul  furnizează  Autorităţii  Finanţatoare  toate  informaţiile  referitoare  la  derularea
Contractului de finanțare pe care aceasta i le solicită. Autoritatea Finanţatoare poate solicita oricând
Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă
în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 12 - Monitorizarea

Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul
este  obligat  să  permită,  în  orice  moment,  accesul  neîngrădit  al  reprezentanţilor  Autorităţii
finanţatoare şi Curţii de Conturi  sau ai altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării
controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările deţinute
de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului de
finanțare,  pentru  verificarea  conformării  faţă  de  prevederile  prezentului  contract.  Controlul  se
efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia
să prezinte orice documentaţie solicitată.

CAPITOLUL VIII – RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Art. 13 - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării
serviciilor contractate.

Art.  14 -  Beneficiarul  răspunde  pentru  realizarea  obligaţiilor  contractuale  şi  suportă  pagubele
cauzate  autorităţii  finanţatoare,  ca  urmare  a  oricăror  acţiuni  sau  omisiuni  legate  de  realizarea
contractului şi care îi sunt imputabile.

Art.  15 -  Beneficiarul  răspunde pentru îndeplinirea la  timp a demersurilor  necesare în  vederea
obţinerii  aprobărilor,  avizelor  sau  licenţelor  necesare  realizării  contractului  în  concordanţă  cu
reglementările în vigoare.
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Art. 16 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de
plată.

Art.  17 -  Beneficiarul  răspunde  de  păstrarea  documentelor  care  au  stat  la  baza  încheierii
contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 18 - În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil
pentru obţinerea unei noi finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul următor.

Art. 19 - Limite ale răspunderii autorităţii finanţatoare:

(1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită;
răspunderea autorităţii finanţatoare nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi
ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea Contractului de finanțare şi
în  nici  o altă  situaţie  ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită  a  Beneficiarului  legată  de
finanţarea acordată prin prezentul contract.

(2)  Autoritatea  finanţatoare  nu  răspunde  în  cazul  nerespectării  legislaţiei  în  vigoare  de  către
Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia.

CAPITOLUL IX – Modificarea contractului

Art. 20 (1). Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin act adiţional,
încheiat cu acordul părților sau al împuterniciților acestora.

(2) Pe parcursul derulării contractului, la solicitarea scrisă și justificată a beneficiarului, Comisia de
evaluare şi selecţie poate aproba o modificare a obiectului finanțării cu condiția să nu  fie schimbate
scopul şi obiectivele inițiale.

CAPITOLUL X – Rezilierea contractului

Art. 21 - Autoritatea finanţatoare va rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care beneficiarul
angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au
participat la evaluarea proiectului care face obiectul prezentului contract ori care au participat, în
diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest proiect.

Art. 22 - Autoritatea finanţatoare va rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară,
se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art. 23 - Autoritatea finanţatoare poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează realizarea
contractului în termenul stabilit în contract.

Art.  24(1) Contractele  de  finanţare  pot  fi  reziliate  de  plin  drept,  fără  a  fi  necesară  intervenţia
instanţei de judecată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării prin care
părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.

(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

(3) În cazul rezilierii  contractului  ca urmare a neîndeplinirii  clauzelor  contractuale,  beneficiarul
finanţării este obligat ca în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele
primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi
proiecte de interes public.

CAPITOLUL XI – Forţa Majoră

Art.25 -  Este  exonerată  de  răspundere  pentru  neexecutare  sau  executare  necorespunzătoare  a
obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

Art.  26 -  Este  forţă  majoră  evenimentul  absolut  imprevizibil,  imposibil  de  împiedicat  şi
independent  de  voinţa  părţilor,  care  le  opreşte  să-şi  execute  obligaţiile  ce  le  revin  potrivit
prezentului contract.

11



Art. 27  - Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei
majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art.  28 -  Realizarea parţială a Obiectivului ca urmare a unei situaţii  de forţă majoră are drept
rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în
perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XIV – Litigii

Art. 29- Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale
amiabilă  în  termen  de  15  zile  calendaristice  de  la  apariţia  lor.  Eventualele  litigii  născute  din
interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă,
vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL XV – Dispoziţii generale şi finale

Art. 30 - Comunicări

(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresele menţionate în cuprinsul prezentului
contract, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul
solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

Art. 31 -  Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în
urma rezilierii.

Art. 32 - Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza prezentului contract numai în măsura în
care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.

Art. 33 - Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art. 34 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de
drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Cluj-Napoca                                   Reprezentant legal,

Primar,            

EMIL BOC                                                                                            .............................................

                      

Direcţia Economică, Responsabil  financiar,   

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

Direcţia Tehnică,

                                                                            

Direcția Juridică,

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte,
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