
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor 
 şi acţiunilor culturale pe anul 2013 

  
Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.  6495/25.06.2013 cu privire la  Proiectului de hotărâre nr. 

6496/25.06.2013 ; 
- raportul Direcţiei Economice nr. 6497/ 25.06.2013 la proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Ghidului solicitantului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului 
judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

- raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului nr. 6531/26.06.2013; 

- raportul comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 
6539/26.06.2013; 

- raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr. 6540/26.06.2013; 

- raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte 6538/26.06.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 45 / 09.04.2013 cu privire la aprobare Program 
anual al Consiliului Județean Olt de finanțare nerambursabilă în domeniile sport și cultură 
pentru anul 2013 în condițiile  Legii nr. 350/2005 privind  regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.152/07.06.2013 cu privire la 
aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 ; 

- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea 
nr.245/2001, modificată şi completată de O.G. nr.2/2008, aprobată prin Legea 
nr.199/2008 ; 



- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 ; 

- prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), f), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 

 
 Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul 

Consiliului Judeţean Olt a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013, 
aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.152/07.06.2013, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Serviciului financiar – 
contabilitate şi informatică, Serviciului achiziții, licitații, contractări, Serviciului juridic-
contencios din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

 
                    CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

                                                                 Marin DOBRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina , 27.06.2013 
Nr. 87 
GN/GN (2 ex.) 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT          Anexa 
HCJ nr. 87/27.06.2013 

 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean Olt 

 a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 
 
AUTORITATEA FINANŢATOARE:  

Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în localitatea Slatina, b-dul A.I.Cuza, nr.14, judeţul Olt, 
codul fiscal 4394706, telefon 0249/431080, fax 0249/431122 şi e-mail cjolt@cjolt.ro. 

 

1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI  

Consiliul Judeţean Olt acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi 
acţiuni culturale, în temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin O.G. 
nr.51/1998, aprobată prin Legea nr.245/2001, modificată şi completată de O.G. nr.2/2008. 
Finanţarea proiectelor aprobate se face în baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean 
Olt şi beneficiarul finanţării, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

 
2.PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA SISTEMULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 
a) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca orice solicitant să aibă dreptul de a 
deveni beneficiar; 
b) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale; 
c) diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor 
reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii 
bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare; 
d) neretroactivitatea  - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi 
a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; 
e) susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice 
de drept privat recent autorizate , respective înfiinţate , pentru a desfăşura activităţi culturale. 

 
3. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 
Există trei seturi de criterii de eligibilitate, referitoare la: 

 
1. Organizaţiile care pot solicita o finanţare nerambursabilă; 
2. Domeniile culturale care pot primi  finanţare nerambursabilă; 
3. Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea mărimii finanţării 
nerambursabile. 

 
3.1. Eligibilitatea solicitanţilor:  

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

a)  este persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau privat, română sau străină, 
autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române sau străine, având domiciliul sau 
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sediul în judeţul Olt şi/sau desfăşoară programul/proiectul/acţiunea culturală pe teritoriul 
judeţului Olt;  

b)   nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 
c)  a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare. 

Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin 
bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot 
beneficia de finanţare nerambursabilă, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia 
celei în subordinea căreia funcţionează. 

Persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia de 
finanţare nerambursabilă,  din partea oricărei autorităţi finanţatoare. 

 
Nu sunt eligibili solicitanţii care se află în următoarele situaţii:  

1. nu este legal constituit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ţara de 
cetăţenie/ţara de înregistrare a solicitantului; 
2. este în stare de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic 
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele 
menţionate anterior, reglementate prin lege; 
3. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la 
pct.2 ; 
4. nu şi-a achitat datoriile faţă de bugetul de stat sau local;  
5. furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
6. nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare, 
dacă e cazul. 

 

3.2. Programele/proiectele/acţiunile culturale pentru care se acordă finanţări 
nerambursabile 

În conformitate cu strategia de dezvoltare culturală a judeţului, domeniile culturale pentru 
care se acordă finanţări nerambursabile sunt următoarele: 

A – Arte vizuale: expoziţii, tabere de creaţie cu participare naţională sau internaţională (cel 
puţin 4 participanţi confirmaţi să fie din străinătate); 

B – Arte ale spectacolului: festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, târguri 
tradiţionale naţionale şi internaţionale cu promovarea moştenirii culturale locale; 

C – Sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi seminarii cu participare naţională şi internaţională; 
D – Participare la expoziţii, spectacole, festivaluri, sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi seminarii 
internaţionale (se va prezenta scrisoarea de acceptare din partea 
organizatorului/organizatorilor),  

E – Burse de studii, stagii de formare sau granturi de călătorie pentru  persoane fizice.  
Nu se acordă finanţare nerambursabilă pentru punerea în circulaţie a unor lucrări, pe 

diferite suporturi (editare de cărţi, CD-uri, etc.) şi pentru proiectele desfăşurate anterior 
încheierii contractelor de finanţare. 

 
3.3. Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea mărimii 

finanţării nerambursabile 
Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli 

eligibile: 
a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri 

materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, 
prestări servicii, premii şi altele asemenea; 

b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural; 
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c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 
participanţilor/invitaţilor; 

d)alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de 
specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de 
publicitate; 

e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
f) diurna, acordată în condiţiile legii; 
g)cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a 

acţiunii/proiectului/programului cultural. 
Cheltuielile prevăzute lit.b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării 

nerambursabile acordate. 
Cheltuielile prevăzute la lit.e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din 

totalul finanţării nerambursabile acordate. 
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 

beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare. 
Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 

4. VALOAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE  

a.   Suma totală disponibilă oferită de Consiliul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
programelor/proiectelor culturale din judeţul Olt este de 10.000 lei . 

b. În cadrul bugetului acordat pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale, se 
va   constitui  un fond  de 8% pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor 
culturale de urgenţă (conform  Ordonanţei Nr. 2/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale).  

     Pentru anul 2013, suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor 
culturale de urgenţă este  800 lei. 

c. Finanţările nerambursabile se acordă pentru cofinanţarea unor programe/proiecte 
culturale, dar nu mai mult de 90% din cheltuielile totale eligibile. Consiliul Judeţean 
subvenţionează acţiunea culturală şi nu funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, altor organizaţii neguvernamentale fără scop 
patrimonial, care iniţiază şi organizează programe/proiecte culturale în judeţul Olt. 

  

5.      PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE  
5. a. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune în două exemplare 

(original şi copie), îndosariat (în dosar cu şină) în ordinea de la punctul 5. b., inclus într-un plic 
închis, la registratura Consiliului Judeţean, conform exemplului următor:  

Către, 
Consiliul Judeţean Olt, b-dul A.I.Cuza, nr. 14 

SOLICITARE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ANUL 2013 
DOMENIUL CULTURĂ 

NUMELE ŞI ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI 
 
5. b. Documentaţia se completează obligatoriu prin dactilografiere şi trebuie să conţină 

următoarele: 
1. formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa nr.1), precum şi bugetul de 
venituri şi cheltuieli al programului/proiectului cultural (Anexa nr.2), care se pot obţine de la 
sediul Consiliul Judeţean Olt sau direct de pe site-ul www.cjolt.ro; 
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2. documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului cultural 
propus F1 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
3.  dovada existentei surselor de finanţare proprii şi/sau oferite de terţi F2 (Se numerotează 
de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 

- extras de cont care să dovedească existenţa a 10% din bugetul general estimat necesar 
activităţii propuse; 
-   scrisori de intenţie; 
-   contracte de sponsorizare; 
-   alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

4. declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul finanţării 
narambursabile nu are obligaţii restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri 
urmărite în vederea executării silite. În cazul persoanei fizice - o declaraţie pe proprie 
răspundere. F3 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
5. actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale 
organizaţiei solicitante, precum şi actele adiţionale, după caz. În cazul persoanei fizice – acordul 
de principiu de la locul de muncă, privind participarea la programul/proiectul cultural preconizat 
F4 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
6.  certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice. În 
cazul persoanei fizice – afilierea: academică sau la o organizaţie ori asociaţie non-profit de 
profil. F5 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
7. ultimul extras de cont bancar, emis cu cel putin 10 zile  de la data depunerii. F6 (Se 
numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
8. certificatul de înregistrare fiscală. În cazul persoanei fizice – copie după buletinul/cartea de 
identitate. F7 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
9. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, daca este cazul. F8 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a 
paginii.) 
10. declaraţia pe propria răspundere care să dovedească faptul că, pentru aceeaşi 
activitate nonprofit nu a contractat decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare. F9 (Se numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 
11. alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociaţiei, fundaţiei, 
organizaţiei neguvernamentale fără scop patrimonial, sau a persoanei fizice, după caz. F10 (Se 
numerotează de solicitant în colţul din dreapta sus a paginii.) 

 

6. CRITERII DE SELECŢIE ŞI INFORMAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE 
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  

CRITERIU PONDERE % 
Construcţia programului/proiectului/acţiunii 15 
Soliditate financiară 15 
Rezultate aşteptate  10 
Capacitate de realizare - măsura în care proiectul şi-a adecvat 
activităţile la resursele existente (financiare, umane, logistice) 

20 

Participarea părţilor 15 
Durabilitatea programului/proiectului/acţiunii culturale 15 
Susţinerea debutului  10 

Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării 
numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare: 



5 
 

6.a.   documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la punctul 
anterior; 

6.b.   programele/proiectele sunt din domeniul cultural şi se încadrează în sub-domeniile 
agreate de la pct. 3.; 

6.c.   prezentarea succintă a modului în care programul/proiectul cultural va atinge obiectivul 
ales; 

6.d.   programele/proiectele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale 
aprobate de Consiliul Judeţean pentru activităţile organizate de instituţiile culturale din 
subordine; 

6.e.   justificarea (oportunitatea) programului/proiectului cultural  în raport cu necesităţile, 
priorităţile şi strategia Consiliului Judeţean Olt; 

6.f.    capacitatea organizatorică şi funcţională a: asociaţiei, fundaţiei, organizaţiei 
neguvernamentale fără scop patrimonial, sau a persoanei fizice, dovedită prin: 

-  experienţa în domeniul administrării programelor sau proiectelor culturale; 
-  căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor; 
-  calitatea serviciilor culturale acordate sau a activităţilor culturale organizate; 
-  capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului  cultural la 
nivelul propus; 

-  experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.  

6.g.   termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare nerambursabilă este  5 iulie                
2013.  

 Solicitanţii pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon, indicând clar denumirea 
programului. Termenul limită până la care solicitanţii pot cere informaţii în scris este  24 
iunie 2013, inclusiv. Răspunsurile la aceste întrebări se vor da în scris cel târziu cu 4 zile 
înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

6.h.    nu sunt selecţionate asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale sau persoanele fizice, 
aflate în una dintre următoarele situaţii: 
-         Documentaţia prezentată este incompletă; 
-         Au conturi bancare blocate; 
-         Nu au respectat un contract de finanţare anterior; 
-         Au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară. 

Nota : Numai proiectele care obţin un punctaj de minim 50 puncte vor putea obţine finanţare în 
limita bugetului programului şi ierarhiei punctajelor. 
 
7.      PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 
 
7.1.  Programele/proiectele culturale vor fi selecţionate pentru finanţări nerambursabile în 

cadrul limitei de fonduri aprobate anual prin bugetul Consiliului Judeţean cu această 
destinaţie. 

7.2.  In termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare 
afişează rezultatele pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Olt www.cjolt.ro rezultatul 
selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate. 

7.3.  Contestaţiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi 
desfăşurarea selecţiei ofertelor culturale se depun în termen de maximum 3 zile lucratoare 
de la publicarea pe site a rezultatelor selecţiei, în scris la Registratura Consiliului Judeţean. 
Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestaţiilor.  
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7.4.  Dacă în termen de 15 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o asociaţie, 
fundaţie, organizaţie neguvernamentală sau persoană fizică autorizată nu se prezintă 
pentru încheierea contractului de finanţare, se considera că oferta Consiliului Judeţean nu 
a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind 
preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescătoare a punctajului.  
 

8.      ALOCAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE (Proceduri de plată) 
8.1.  Finanţările nerambursabile se acordă în baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean 
şi asociaţia, fundaţia organizaţia neguvernamentală sau persoana fizică selecţionată pe baza 
criteriilor prevăzute în prezentul ghid, în tranşe aferente realizării programului sau proiectului 
cultural, potrivit contractului (Anexa nr.3)., astfel: 
- În cazul acţiunilor/proiectelor ce se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 de zile: Prima 
tranşă nu poate fi mai mare de 30% (avans), iar ultima tranşă va fi de 15% din valoarea totală 
a finanţării nerambursabile acordate.  
- În cazul acţiunilor/proiectelor care se desfăşoară pe o perioadă mai mică de 30 de zile: Prima 
tranşă nu poate fi mai mare de 80% (avans); respectiv la data prevăzută în contract ca fiind 
data finalizării proiectului/programului se acordă  o diferenţă de 20% din suma reprezentând 
finanţare nerambursabilă.  
 - În ambele cazuri, tranşele de 15%, respectiv 20% reprezintă o garanţie de bună execuţie a 
acţiunii/proiectului cultural, un instrument la îndemâna finanţatorului, aceasta urmând a fi 
eliberată în urma prezentării dovezilor privind cheltuirea contribuţiei proprii a beneficiarului şi a 
prezentării raportului final. 
-Justificarea unei tranşe se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost 
efectuate în perioada executării contractului. 
8.2 Consiliul Judeţean Olt, dispune efectuarea plăţii, prin virament bancar din bugetul local în 
contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă. 
8.3. Consiliul Judeţean dispune efectuarea plăţii către asociaţie, fundaţie, organizaţie 
neguvernamentală fără scop patrimonial sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al 
acesteia, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă. 
8.4. Asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile neguvernamentale fără scop patrimonial sau 
persoanele fizice care au primit finanţări nerambursabile au obligaţia să întocmească şi să 
transmită Consiliului Judeţean o raportare intermediară şi finală, potrivit modelului prezentat în 
Anexa nr.4 . 
8.5. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul 
finanţării nerambursabile este obligat să returneze Consiliului Judeţean Olt sumele primite, cu 
care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor 
programe/proiecte culturale; 
8.6. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării 
nerambursabile datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind 
colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetelor locale. 

 
9.UTILIZAREA FONDULUI PENTRU NEVOI CULTURALE  DE URGENŢĂ 
Dat fiind faptul că există situaţii în care persoane fizice, în special tineri cu performanţe 
deosebite, intenţionează să şi le îmbunătăţească prin efectuarea de specializări în străinătate in 
sfera domeniului cultural, dar din lipsă de fonduri nu o pot realiza, aceasta reprezentând pentru 
comunitate o problemă care în timp poate duce, pe de o parte la pierderea încrederii în 
susţinerea comunităţii din care face parte, inclusiv autorităţi, iar pe de altă parte la pierderea 
posibilităţii de a contribui la formarea şi apoi, eventual, la aducerea specialiştilor în localitate, se 
impune ca tinerii până la 35 de ani cu aptitudini/înclinaţii deosebite în domeniul cultural să fie 
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sprijiniţi financiar din fondul pentru nevoi culturale de urgenţă pentru acoperirea parţială de 
burse de studii/stagii de formare/granturi de călătorie în străinătate. 
 Persoana fizică în cauză poate solicita o astfel de finanţare în următoarele condiţii: 
- are vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani; 
-   are aptitudini/înclinaţii deosebite în domeniul cultural, confirmate de un specialist în domeniu 
(recomandare); 
- să prezinte dovezi privind existenţa şi a altor surse de finanţare (sponsorizări, donaţii, fonduri 
proprii etc.); 
- să prezinte informaţii valabile privind existenţa studiilor/stagiilor pentru care solicită finanţarea 
(invitaţii, programe de educare/formare lansate de entităţi din străinătate cu atribuţii în 
domeniul educaţie/cultură).  
 Solicitarea se depune la sediul Consiliului Judeţean Olt -Registratură, parter. Ea va fi 
analizată de urgenţă de către membrii comisiei de selecţie care vor hotărî oportunitatea 
finanţării, în baza documentelor depuse şi a interviului susţinut de persoana fizică în cauză. 
Finanţarea se va acorda în limita fondurilor existente. 
 

ATENŢIE ! Toate documentele solicitate  se vor depune prin poştă (se vor lua în considerare 
materialele depuse şi înregistrate la Consiliul Judeţean Olt până în data de 5 iulie  2013 ora 9,00 
inclusiv) sau delegat la Registratura Consiliului Judeţean. 
 
 
 

   Comisia de întocmire : 
GUGIU Nicolae - director executiv- Direcţia Economică     ___________________ 
LUNGU Daniela - șef serviciu- Serviciul Dezvoltare Regională     ___________________ 
OANCĂ Gerard Ovidiu - șef serviciu - Serviciul Achiziţii, Licitaţii,Contractări  ___________________ 
ŞTEFĂNESCU Ana Venera - șef serviciu - Serviciul  Juridic-Contencios  ___________________ 
TERCI Iosif - consilier  - Serviciul Dezvoltare Regională       ___________________ 
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SECŢIUNEA I 
 

1. Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/PF1 …………………………………...………………………………………………. 

Localitatea ………………………………………… str. …………………………………………. nr. …….., judeţul Olt, 

codul poştal ……………… telefon ……………………… fax …………………….. email ……………………………….. 

 
2. Numărul şi data înscrierii legale: Dosarul nr. ……………… Sentinţa civilă nr. ………… din data de …………….., 

eliberată de ……………………………….. 

 
3. Structura de conducere a asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei: 

    a) Date personale ale preşedintelui/PF: Numele …….....……….. Prenumele ……..…………, data naşterii 

………………, actul de identitate ……. seria …, nr. ………….., codul numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, 

profesia …………………………….., funcţia ……………………….., locul de muncă …………………………………..., 

domiciliul: localitatea ………………………, str. ……………………. nr. ……, judeţul …………, codul poştal ………... 

    b) Date personale ale responsabilului financiar: Numele …………... prenumele …………….., data naşterii …………, 

actul de identitate ………………… seria …….., nr. ……………., codul numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, 

profesia …………………………….., funcţia ……………………….., locul de muncă …………………………………..., 

domiciliul: localitatea ………………………, str. ……………………. nr. ……, judeţul …………, codul poştal ………... 

 
4. Numărul total al membrilor asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, respectiv personalul acesteia; ……………, din care: 

- salariaţi ……….. 
- colaboratori …… 
- voluntari  ……… 

5. Filialele/sucursalele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei2:  ………………………..………………………………………... 

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

 
6. Specificaţi obiectivele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul cultural, în conformitate cu statutul: …………. 

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

 
7. Codul fiscal nr. …………………….. din data de ………………………., emis de …………………………………… 

 
8. Numărul contului bancar ………………………………, deschis la banca ………………………… sucursala / filiala / 

agenţia …………………………. Numele persoanelor cu drept de semnătură: ………………………………………... 

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

SECŢIUNEA II.  
 

1. Experienţa anterioară în domeniul cultural: DA3/NU ..............................................................…………….........….. 

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

                                                 
1 Persoană fizică  
2 Precizaţi dacă asociaţia/fundaţia/organizaţia are filiale, temeiul juridic în baza căruia au fost înfiinţate acestea, numărul total de filiale, 
denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce. 3 Dacă DA, precizaţi programele şi proiectele culturale desfăşurate în anul calendaristic precedent şi în anul curent, precum şi grupul-ţintă, 
dimensiunea acestuia 
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2. Asociaţia/fundaţia/organizaţia/PF desfăşoară programe şi proiecte culturale la nivel: 

- local:                 DA4/NU ……………………………………………………………………………………..….…………... 

- judeţean:           DA5/NU ………………………………………………………………………………….…….…………… 

- zonal, naţional:  DA6/NU ………………………………………………………………………………….…………………. 

- internaţional      DA7/NU ……………………………………………………………………………….…………………….. 

3. Serviciile oferite sunt contra cost:    DA8/NU ……………………………………………………………….……………. 

4. Modalităţile de selecţionare a beneficiarilor: .............................................................……………………………....... 

5. Numărul şi calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural: 

cu studii superioare ........., cu studii medii ........, alte forme de calificare .......... 

6. A mai primit asociaţia/fundaţia/organizaţia/PF sprijin financiar din partea altor organizaţii/instituţii pentru 

programe şi proiecte culturale până în prezent? DA9/NU  

Titlul programului/proiectului ..........................................………………………………………………………  

Anul 2012,Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit .................………………………………………….......…...    

Suma acordată ...............…………….... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat .....................……….........…..    

Descrieţi pe scurt programul/proiectul .........…………………………………………….………......…….........…..    

Parteneri în program/proiect .......................…………………………………………….………..................………    

Denumiţi o persoană care poate da referinţe despre program/proiect .......…………………....……….............. 
 

Titlul programului/proiectului ..........................................………………………………………………………   

Anul 2011 Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit .................………………………………………….......…...    

Suma acordată ...............…………….... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat .....................……….........…..    

Descrieţi pe scurt programul/proiectul .........…………………………………………….………......…….........…..    

Parteneri în program/proiect .......................…………………………………………….………..................………    

Denumiţi o persoană care poate da referinţe despre program/proiect .......…………………....……….............. 
 

Titlul programului/proiectului ..........................................………………………………………………………   

Anul 2010,Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit .................………………………………………….......…...    

Suma acordată ...............…………….... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat .....................……….........…..    

Descrieţi pe scurt programul/proiectul .........…………………………………………….………......…….........…..    

Parteneri în program/proiect .......................…………………………………………….………..................………    

Denumiţi o persoană care poate da referinţe despre program/proiect .......…………………....……….............. 

                                                 
4 Dacă DA, precizaţi localitatea. 
5 Dacă DA, precizaţi judeţul/judeţele. 
6 Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi datele privind anvergura naţională a acestora. 
7 Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi partenerii internaţionali implicaţi în organizarea acestora. 
8 Dacă DA, specificaţi metodologia de stabilire a preţului. 
9 Dacă DA, vă rugăm să precizaţi, în ordinea importanţei, programele/proiectele relevante, indicând următoarele elemente pentru fiecare.) 
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SECŢIUNEA III.  Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă: 

1. Titlul programului/proiectului:  
2. Localitatea/localităţile în care se derulează programul/proiectul: 

3. Oportunitatea programului/proiectului în raport cu priorităţile consiliului judeţean10: 

 

4. Beneficiari  a) Beneficiarii sunt rezidenţi în11:  

                       b) Grupul-ţintă: ……..……………… - vârsta medie; ….., numărul de persoane …… modalităţile de 

selecţionare a beneficiarilor  

5. Perioada desfăşurării programului/proiectului (zi/lună/an)  

6. Descrierea explicită a programului/proiectului (tematica, public ţintă,rezultate aşteptate):  

 

7. Numărul total de persoane implicate în organizarea programului/proiectului:  ....................., din care: 
        - personal de conducere ........ - personal de execuţie ............. 
        - salariaţi ……. - colaboratori ……. - voluntari ……. 

 

8. Date privind coordonatorul programului/proiectului12: Numele .........…..……......... prenumele ..…...……............., 
profesia ......…........., funcţia ................, locul de muncă ........……..……....., domiciliul: localitatea ......…….…........, 
str. .....……...….….......... nr. ......., judeţul .............…...., telefonul de acasă .......…….., codul poştal  

 

9. Modalităţi concrete de colaborare şi parteneriat:  
    a) parteneri la nivel local, judeţean, naţional:  
    b) parteneri externi13: 

 
10. Rezultate preconizate:  

 
11. Posibilităţi privind continuarea programului/proiectului după încetarea perioadei de finanţare:  
 

12. Alte surse de finanţare14:  

 

SECŢIUNEA IV. Finanţare nerambursabilă solicitată de la bugetul judeţean:                      lei. 

                                                 
10 Precizaţi temeiul iniţiativei şi necesităţile la nivel local, zonal, naţional sau internaţional cărora le răspunde programul/proiectul propus. 
11 Precizaţi localitatea/localităţile. 
12 Dacă este cazul, specificaţi dacă acesta mai are un alt contract de muncă sau o convenţie civilă de prestări de servicii, precum şi locul de muncă. 
13 Precizaţi statutul juridic, precum şi responsabilităţile partenerilor. Dacă o altă instituţie/fundaţie/asociaţie/organizaţie este partener în 
programul/proiectul dumneavoastră, este obligatoriu să prezentaţi statutul acesteia şi actul de constituire. Prezentaţi în copie convenţiile de 
parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastră. 
14 Menţionaţi numele finanţatorilor şi contribuţia acestora. 
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DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul ............................................., domiciliat în localitatea ............….........., str. ............................ 

nr. ......., bl. ......, ap. ......, judeţul Olt, codul poştal ..............................., posesor al actului de identitate .............. 

seria ........ nr. ..................., codul numeric personal .............................., în calitate de reprezentant al 

asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ..................................................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică 

reprezentată prin O.G. nr.51/1998, aprobată prin Legea nr. 245/2001, modificată şi completată de O.G. nr. 2/2008. 

Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre 

următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată; 
b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
c) nu am încălcat/a 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/are restanţe 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. 
 
  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. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am 
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 

 

               Semnătura,                                    Data 

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



                                                  FORMULAR DE SOLICITARE A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE                           ANEXA nr.2 
                                                                                                    La ghidul solicitanţilor 

 

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia neguvernamentală/PF …………… ...........................…………………………………….........……...……….  
Programul/proiectul cultural ........…………………………………………………………………………………….......….. ……………………… 
Data şi locul desfăşurării ........………………………………………………………………………………………........…………………………… 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
al programului/proiectului cultural 

Nr. 
crt. Denumirea indicatorilor Total Subventie Trimestrul  

I 
Trimestrul 

II 
Trimestrul 

III 
Trimestrul 

IV 

A.  VENITURI - TOTAL (1 + 2 ), din care:   X         

1. 
Contribuţia beneficiarului constând din:   (a + b 
+ c + d),  

  
X         

a) - Contribuţie proprie   X         
b) - Donaţii (dacă este cazul)   X         
c) - Sponsorizări (dacă este cazul)   X         

- alte surse (se vor nominaliza): X 
................………………………………........ X 

d) 

.........………………………………...............   X         
2. Finanţare nerambursabilă (a + b):   X         
a)               de la bugetul de stat   X         
b)               de la bugetul local             

B.  CHELTUIELI - TOTAL, din care:             
1. Premii participanţi             
2. Onorarii cuvenite participanţilor             
3. Remuneraţii colaboratori             

4 

Alte cheltuieli de personal aferente perioadei 
de realizare a acţiunii/proiectului/programului 
cultural 

  

          

5 
Achiziţionare de dotări necesare derulării 
programului sau proiectului cultural 

  
          

6 Cheltuieli de cazare şi transport              
7 Cheltuieli de masă             
8 Diurnă             

9 Alte cheltuieli materiale şi prestări servicii             
10 Închirieri de spaţii şi aparatură             
11 Alte cheltuieli specifice (a+b+c+d) din care:             
a.)    realizarea de studii şi cercetări             
b.)   consultanţă de specialitate             
c.)   tipărituri             
d.)  acţiuni promoţionale şi de publicitate             

12 

Cheltuieli administrative aferente perioadei de 
realizare a acţiunii/proiectului/programului 
cultural  

  

          
 

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/                                Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/ 
           organizaţiei neguvernamentale/PF,                                                            organizaţiei neguvernamentale, 
…………………………………………………………                               ……………………………………………………………………. 

 (numele, prenumele şi semnătura)                       (numele, prenumele şi semnătura) 
  
    Data ....................... 
    Ştampila 

Notă        
-cheltuielile prevăzute la pct.5 se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 
-cheltuielile prevăzute la pct.4, 7,12 se acoperă, cumulat,  în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate 
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ANEXA Nr. 3 la Ghidul solicitantului 
 
 

CONTRACT-CADRU 
 pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean Olt 

 a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013 
 

          CAPITOLUL I: Părţile 
 
Instituţia finanţatoare __________________________________________________  

cu sediul în__________________, str. _________________, nr. ____, judeţul ___________, 

codul fiscal___________________ cont_____________________________, deschis la 

_____________________________, reprezentată prin _____________________________, 

în calitate de ________________________, denumită în continuare instituţia finanţatoare,  

şi 

         _____________________________________________________________________ 

cu sediul în localitatea _________________________,str. ___________________________ 

nr.______, judeţul_______________,telefon,___________________ Fax.______________, 

cont ______________________________________ deschis la 

______________________________________________________________, reprezentată 

prin _______________________________________, în calitate de 

____________________________ și ____________________________ în calitate de 
Responsabil financiar, denumită în continuare beneficiar, 
  

În baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin O.G. 
nr.51/1998, aprobată prin Legea nr.245/2001, modificată şi completată de O.G. nr.2/2008, 
ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
337/2006 ,ale H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , cu 
modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 45 / 
09.04.2013 cu privire la aprobare Program anual al Consiliului Județean Olt de finanțare 
nerambursabilă în domeniile sport și cultură pentru anul 2013 în condițiile  Legii nr. 350/2005 
privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare au convenit încheierea 
prezentului contract. 
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CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului 

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a 
acţiunilor/activităţilor din cadrul programului cultural 
_________________________________________________________________________, 
prevăzute în Anexa nr.1 la contractul-cadru. 

Art. 2. Instituţia finanţatoare repartizează structurii culturale suma de 
____________________ lei pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. 
  

CAPITOLUL III: Durata contractului 

Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil 
până la data de __________________. 

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art.4. Beneficiarul  are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor potrivit 
destinaţiei stabilite prin contract aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1; 
c)să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate 
prin modalităţile convenite între părţi; 
d)să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind 
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 
e)să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a programului, acţiunii/activităţilor 
prevăzute la art. 1; 
f)să transmită instituţiei finanţatoare un raport financiar de justificare a avansului acordat, 
însoţit de copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor aferente; 
g) ulterior, va prezenta spre decontare rapoarte intermediare însoţite de asemenea de copii 
certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile 
efectuate, din a căror valoare consiliul judeţean va deconta 90%, diferenţa de 10% fiind 
considerată contribuţia proprie; 
h)să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de 
control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare; 
i)să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi 
regulamentele instituțiilor culturale naţionale la care este afiliată; 
j)să respecte procedurile de achiziţii din fonduri publice conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Art.5. Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi 

modul de respectare a dispoziţiilor legale; 
b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel : 
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- în  cazul acţiunilor/proiectelor ce se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 de 
zile: prima tranşă nu poate fi mai mare de 30% (avans), iar ultima tranşă va fi de 15% 
din valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate ;  

- în cazul acţiunilor/proiectelor care se desfăşoară pe o perioadă mai mică de 30 de 
zile: prima tranşă nu poate fi mai mare de 80% (avans), respectiv la data prevăzută în 
contract ca fiind data finalizării proiectului/programului se acordă  o diferenţă de 20% din 
suma reprezentând finanţare nerambursabilă ;  

 - în ambele cazuri, tranşele de 15%, respectiv 20% reprezintă o garanţie de bună 
execuţie a acţiunii/proiectului cultural, un instrument la îndemâna finanţatorului, aceasta 
urmând a fi eliberată în urma prezentării dovezilor privind cheltuirea contribuţiei proprii a 
beneficiarului şi a prezentării raportului final. 

- începând cu a doua tranșă , pâna la ultima, virarea sumelor convenite se va 
face după ce beneficiarul va justifica cheltuirea sumelor  primite în avans. Cererea de 
plată este însoţită de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la 
validarea acestuia de către Autoritatea Finanţatoare ; 

- în termen de 10 de zile de la finalizarea  proiectului, beneficiarul va înainta 
Consiliului Judeţean Olt raportul final şi documentele justificative, prin care va  demonstra 
cheltuirea tuturor fondurilor conform bugetului aprobat, şi va înainta cererea de plata a 
ultimei tranșe.  

c) în situaţia in care beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea 
fondurilor, este obligat sa restituite sumele ramase nejustificate dar primite prin tranşa 
anterioară, in maxim 5 zile de la solicitarea Autorităţii Finanţatoare. 

d) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia 
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea 
virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz. 

 
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală 
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi 
ale dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Sumele nejustificate prin documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), în termenul 
convenit prin prezentul contract, se vor restitui Consiliului Judeţean Olt în contul din care au 
fost primite.În caz contrar, beneficiarul se obligă să achite sumele stabilite de organele de 
control ( Camera de Conturi Olt, Ministerul Finanţelor, etc.) drept penalităţi, dobânzi, foloase 
necuvenite, etc.  

3) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării 
activității non profit finanțate prin acest contract 

Art. 7. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
 

CAPITOLUL VI: Litigii 
Art. 8. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului 

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a 
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile 
legii. 
 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale 
Art. 9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
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cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor 
privind finanţele publice. 

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie 
în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai 
pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

Art. 12. Anexele nr.1 - nr.3 fac parte integrantă din prezentul contract.  
Art. 13. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare 

pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar. 
 
 
 
 
 

Instituţia finanţatoare 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

____________________________ 
reprezentant legal 

 

Beneficiar 
 

____________________________ 
reprezentant legal 
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MODEL               DOMENIUL CULTURĂ                   ANEXA nr.4 
 La ghidul solicitanţilor 

Indicaţiile scrise cu ROŞU nu se vor trece în Raportul înaintat Consiliului Judeţean 

 

 
RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE     

Contract nr. ........ din .......……...... 
    
 Asociaţia/ Fundaţia/ Organizaţia/PF autorizată .................................……………………..……………………………… 
adresa ..............................................…………........ telefon/fax ................................... email …………..……………. 
    Denumirea programului cultural .................................……………………………………………………………......... 
    Data înaintării raportului ................................................ 
 
I. RAPORT DE ACTIVITATE 
    1. Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate până la data întocmirii raportului: 
    (Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului cultural şi 
verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 
    2. Realizarea activităţilor propuse: 
    (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU  Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru 
realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) 
 
    3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
    (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori 
de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 
 
    4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural:  
    (Explicaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural.) 
 
    5. Alte comentarii (după caz):  
 
II. RAPORT FINANCIAR 
    1. Date despre asociaţia/fundaţia/organizaţia/PF subvenţionată: cont bancar nr. ........... …….., deschis la Banca 
………………………………………… persoana cu drept de semnătură ........................……………………..  
                          (denumirea şi sediul)                                                                                           (numele şi prenumele) 
    2. Date despre finanţarea nerambursabilă: 
- valoarea finanţării nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Olt, conform contractul încheiat: ................... 
- valoarea finanţării nerambursabile cumulate la data întocmirii raportului ................................................................ 
- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivă) ........................................................................……….. 
- soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont .......................……………………...... 
- soldul în casă la începutul perioadei raportate ...................................................................………………............. 
- soldul în lei la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont .........................…………………….... 
    3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase 
de cont, ordine şi dispoziţii de plată. 
    4. Se anexează în copie balanţa şi bilanţul contabil. 
    5. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):  
 ______________________________________________________________________________ 
| Categoria     | Numărul      | Unitatea care a | Data | Suma | Ce reprezintă | 
| de cheltuieli | documentului | emis documentul |      |      |               | 
|               | justificativ |                 |      |      |               | 
|_______________|______________|_________________|______|______|_______________| 
|               |              |                 |      |      |               | 
      
      
      

|   Total (lei):                                 |                             | 
|________________________________________________|_____________________________| 
 
    6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului cultural (program şi realizări în conformitate cu 
structura prezentată în Anexa nr.2)  
 
    Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei 

 (numele, prenumele şi semnătura) 
    Coordonatorul programului/proiectului cultural 

 (numele, prenumele şi semnătura) 
    Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei 

 (numele, prenumele şi semnătura) 

Nr.  
Registratura Consiliului 

Judeţean Olt 
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