VIZA UNITĂȚII
CENTRALE DE CULT

CERERE DE FINANŢARE-CADRU
pentru acţiunile şi proiectele iniţiate şi desfăşurate de cultele religioase recunoscute conform legii
1. Date despre unitatea de cult
Denumirea şi adresa unităţii de cult solicitante:
________________________________________________________________________
Cod Fiscal:______________________________________________________________
Date bancare:
Denumirea băncii:_________________________________________________________
Numărul de cont:__________________________________________________________
Titular:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Date personale ale reprezentantului legal:
Numele complet:__________________________________________________________
Adresa:_________________________________________________________________
CNP: _____________________ _____________________________________________
Telefon:______________________ Fax:______________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
2. Stadiul în care se află lucrările şi volumul de lucrări rămase de executat:
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Motivarea solicitării:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Finanţarea nerambursabilă solicitată de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara
_____________________ lei
5. Anexe la prezentul (după caz):

a) documente dacă unitatea de cult a primit sau a solicitat sprijin financiar din alte surse;
b) devizul estimativ de lucrări, la preţuri actualizate, pentru lucrările rămase de executat;
c) copie după autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată
potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va
prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul
patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi
conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
e) în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului, se va prezenta şi copia
autorizaţiei eliberate de Comisia pentru pictură bisericească.
*Atenţie! Prezentul formular (împreună cu documentele anexate) se depune în 2 exemplare, în plic
închis, la registratura generală a Consiliului Judeţean Hunedoara în intervalul de timp comunicat.
Finanţarea nerambursabilă care urmează sa se acorde nu are în vedere acoperirea cheltuielilor cu:
prime, salarii, cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe, alte cheltuieli
proprii beneficiarului de subvenţie, care nu au fot incluse in Regulament.
Cheltuielile se decontează conform Legii 350/2005, completată cu dispoziţiile Legii 273/2006, respectiv
legislaţia specifică domeniului pentru care se solicită finanţarea.

Semnătura,

__________________

Data,

________________

DECLARAŢIE

Subsemnatul____________________________________
domiciliat
în
localitatea____________________ str.__________________________ nr._____ bloc _____ apt.____,
judeţul ___________________, codul poştal__________, posesor la actului de identitate ______ seria ___
nr.___ codul numeric personal____________________; în calitate de persoană fizică pe propria
răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare,
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
g) voi folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în
documentația atașată cererii tip
h ) Menţionez că în acest an, până la data depunerii documentaţiei, nu am primit şi nu am
solicitat sprijin financiar de la aceeaşi autoritate finanţatoare / din alte surse, iar în cazul în care voi
solicita fonduri nerambursabile din alte surse, mă oblig să anunţ. / Am beneficiat în acest an fiscal de
finanţare nerambursabilă de la instituţia ......................, în suma de .............. lei (RON).
Prezenta reprezintă declaraţia pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 12 al 1 si 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura şi ştampila
Data

DECLARAŢIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl impiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze
în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi
imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în
ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a
evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele
Funcţia
Semnătura şi ştampila
Data

4. Culte religioase
a)
formularul de solicitare a finanţării nerambursabile prevăzut în anexa nr.4 la prezentul, vizat de
către unitatea centrala de cult.
b)
devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi, potrivit reglementărilor în vigoare, privind taxa pe
valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat pe anul in curs;
c)
copie după autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată potrivit
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
d)
în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o
copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit
legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul
cultural naţional;
e)
în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului, se va prezenta şi copia autorizaţiei
eliberate de Comisia pentru pictură bisericească;
f)
pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de
documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
g)
certificatul de înregistrare fiscală;
h)
dovada existenţei surselor de finanţare proprii (extras de cont) sau oferite de terţi (contracte de
sponsorizare), pentru minim 10% raportat la suma solicitată a fi finanţată;
j)
declarația pe proprie răspundere privind încadrarea în prevederile art.12 alin.1 și alin.2 din Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, că va folosi sprijinul financiar solicitat
exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii tip, şi declaraţia de
imparţialitate;

