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ROMANIA
CONSILIUT JUDETEAN COVASNA

HOTARAREA NT. 6V
1
privind aprobarea Programului anual gi a anuntului de participare privind. finanfarea
nerambursabili din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unitifilor de cult
din bugetul judefului Covasna pe anul 202'1-., conform Legii nr. 350/2005

)

o

Consiliul Judefean Covasn4
intrunit in sedinfa sa ordinari din data de 15 aprilie 2027,
analizdnd Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judefean Covasna
privind aprobarea Programului anual gi a anunlului de participare privind finantarea
nerambursabil5 din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unitdfilor de cult din
bugetul judefului Covasna pe anul 202'!., conform Legii nr.3s0l200s,
avAnd in vedere:
- Raporful Direcliei economice, precum si avizele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judelean Covasna, intocmite in acest sens;
- Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
- Legea nr. 35012005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activit5li nonprofit de interes general, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitdfile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute din
RomAnia aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.12512002, republicatd, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdlile de cult
aparlinAnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobate prin HotdrArea
Guvernului nr. 147012002, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
inbaza art.173 alin. (1) lit. b) si in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta
de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare,

HorAnAgrr:
Art. L. Se aprobd Programul anual si anunful de participare privind finantarea
nerambursabil5 din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unitdlilor de cult din
bugetul judelului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 35012005, conform anexei
care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

ort?

aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se insircineazd
Pregedintele Consiliului judelean Covasna si Direclia economicd din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judefean Covasna.

Art. 2. Cu

Sfantu Gheorghe ,la 15 aprilie 2021

Contrasemneazd,

VARGA Zoltln
Secretar general al
ul

')

Preze.nta hotilrAre se difuzeazd astfel;

- 1 ex. la Institufia Prefectului - Judeful Covasna;
- 1, ex. la Compartimentul administralie publicd;
- 1 ex. la Direclia economici;
- 1 ex. la Biroul invdldmAnt, culturd, sdndtate, relafii cu O.N.G
SzR

o

la Hotirirea

nr.
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/2021

Program anual qi anunf de participare
bili din fonduri
publice a sprijinului financiar acordat unitililor
iudefului Covasna, pe anul
2021, conform Legii nr.350/2005 privind regimul
din fonduri
publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general, cu modificirile qi completirile
ulterioare

Program anual pentru acordarea

finanfirilor nerambursabile

Programul pentru acordarea finanldrilor nerambursabile este valabil pentru anul2021.
Autoritatea finanfatoare: judeful Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna, cu sediul in
municipiul SfAntu Gheorghe, Piafa Libertifii, nr. 4, judeful Covasna, acordi finanfdri
nerambursabile pentru unitdfile de cult, in conformitate cu prevederile Legii nr. 35012005 privind
regimul finanfdrilor din fonduri publice alocate pentru activitdfi nonprofit de interes generaf cu
modificdrile gi completXrile ulterioare. Domeniul de intervenfie selectatd este culte gi religie.
Beneficiarii direcfi sunt culte religioase recunoscute conform legii.
Procedura aplicatd: finanlarea nerambursabili acordatd din fonduri publice unui beneficiar
se va face in baza unui contract de finanfare nerambursabild i:rcheiat tntre judequl Covasna gi
beneficiar, in urma aplicdrii procedurii selec(iei publice de proiecte.
Bugetul finanfdrii nerambursabile aprobat prin HotdrArea Consiliului Judefean Covasna
nr. ......../15.04.2021este de 1.500.000 lei, acordat pentru sustinerea cultelor.
Prevederi finalc: Programul anual qi Anunful de participare la seleclia de proiecte se publicd
in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea aYl-a, intr-un cotidian central, tr doud cotidiene locale gi
pe site-ul autoritdlii publice finanfatoare: www.kvmt.ro.

Anun! de participare

o

Consiliul judelean Covasna anunli concurs de proiecte inbaza Legii nr. 35012005 privind
regimul finanfirilor din fonduri publice alocate pentru activitifi nonprofit de interes general, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, pentru proiectele desfdgurate in perioada 02.06-30.11.2021
pentru sprijinul financiar acordat unitdtilor de cult, dupd cum urmeazd:

I.

Completarea fondurilor proprii ale unitdlilor de cult destinate:
a) intre{inerii gi funcliondrii unitiitilor de cult fdrd venituri sau cu venifuri mici;

b)

construirii,

in condiliile aprobdrii documentafiilor

tehnico-economice potrivit
reglementirilor in vigoare, precum gi repardrii ldcasurilor de cul|
c) conservdrii gi intrefinerii bunurilor de patrimoniu aparfin6nd cultelor religioase;
d) desfdgurdrii unor activitdfi de asistenfd sociald gi medicald ale unitdtilor de cult (activitdfi
autorizate);
e) amenajdrii gi ir:rtrefinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajdrii gi repardrii clddirilor avAnd destinafla de agezdminte de asistentd
sociald si medicald ale unitifilor de cul!
g) construirii si repardrii, in condiqiile aprobdrii documentafiilor tehnico-economice potrivit
reglementdrilor in vigoare, a sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate
de calamitdfi nafurale, precum inundafii, viifuri, cutremure, incendii, alte catastrofe naturale;
Au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.

Solicitanlii trebuie sd fie culte religioase recunoscute conform legii.
Sprijinul minim acordat la proiecte este de 1.000 lei, iar aportul
minim 10% din valoarea sumei acordate.
Un solicitant poate sd depund cel mult 3 proiecte.
La elaborarea documentafiilor gi la derularea finanlirii se vor avea in vedere prevederile
Legii nr. 35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitdli nonprofit de interes general, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Finanlarea cheltuielilor institufiilor de cult se realizeazd conform prevederilor Ordonanlei
Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitdfile de cult
apar(inAnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobatd cu modificdri gi completdri prin
Legea nr. 12512002, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvemului nr. 8212001' privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitdgile de cult aparfinAnd cultelor religioase recunoscute
din Rom6nia, aprobate prin HotdrArea Guvemului nr. 147012002, rcpublicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare. Documentele solicitate la depunerea cererii de finanfare sunt prevdzute in
art. '1,4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvemului nr.
8212001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitilile de cult aparlinAnd
cultelor religioase recunoscute din RomAnia, aprobate prin HotirArea Guvernului nr. 147012002,
republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.
Proiectele se depun pAni la data de 2-l'.05.2D2't', orele 13.00.
Proiectele pot fi depuse personal la registratura Consiliului Judelean Covasna, sau expediate
prin pogtd cu sosire pAnd la data gi ora depunerii.
Cererile de finanlare depuse cu intArziere qi cele care nu corespund prezentului anunf nu
fi
vor luate in considerare.
Rugim ca solicitanfii si depuni documentafiile astfel ca cele doui exemplare completate
din foaia ,,Actele necesare pentru a participa la licitalie de proiecte" sd fie accesibile la
registrare.
Documentalia de proiect va fi depusd indosariati in dosar cu qine.

in cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finantatoare poate
solicita clarificiri qi completdri ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea
indeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificirile gi completdrile solicitate de comisia de
selectare se vor inainta in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data primirii solicitdrii.
Daci in acest termen nu se primesc clarificirile solicitate, proiectele respective nu vor fi
evaluate de citre comisie.

Atragem atenfia solicitanlilor cd suma acordati va fi viratd de citre consiliul iudelean
numai dupi incheierea contractului qi dupi decontare. La o solicitare bine intemeiati se poate
acorda gi sume in avans. Documenta{ia de decont financiar va cuprinde atAt sprijinul acordat cAt
qi aportul propriu.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite

in reglementdrile legale de mai sus, respectiv cele

precizate tn contract.

Nu se admit la iustificare facturi emise sau pldtite inainte de data semnirii contractului de
sprijin financiar.

)

o

Documentafia de finanfare gi documentalia de decont este anexatd
este parte componentd a prezentului anunf de participare.
Documentafia de finanlare qi documentalia de decont se publicd
'

El

Judetean Covasna.

Informafii suplimentare pot fi obqinute la Consiliul Judefean Cov
culturd, sdndtate, relalii cu ONG: 520008, mun. SfAntu Gheorghe,
tel: 0267 373335, e-mail: proiecte@kvmt.ro.
Documentafia poate fi descdrcatd de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul,,Proiecte CJ".

Programul anual de finanfare, respectiv anunlul de participare, se publicd
Oficial al Rom6niei partea a VI-a.

in Monitorul

Finanfarea nerambursabili acordatd din fonduri publice unui beneficiar se va face inbaza
unui contract de finanfare nerambursabild incheiat intre judeful Covasna gi beneficiar, in urma
aplicirii procedurii selecfiei publice de proiecte.
Seleclia ofertelor se realizeazd de cdtre comisiile de selectie constituite la nivelul Consiliului
]udefean Covasna, conform legislafiei in vigoare.
Perioa da de evaluare gi selecfie a proiectelo r : 24.05 .202'1. -31.05.2021.
Perioada de implementare a proiectelo r : 02.06-30.1I.2021.
Criterii de evaluare a proiectelor
Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de finanf5ri nerambursabile din bugetul
judefului Covasna pentru proiectele depuse de cdtre unitd(ile de cult din judeful Covasna:

O

Criterii de evaluare

Punctai
maxim

1. Relevanfa

6

1.1 Relevanta propunelii de plr:iecL obiectivelor de dezvoll,alea a jude[ului

4

Covasna
1.2 Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisd
(obiective SMART)
2. intrefinerea gi func[ionarea unititilor de cult

6

2.l Parohii

2

2.1 Protopopiate

4

3. Construirea precum qi repararea licaqurilor de cult
3.1 Construire ldcaE de cult - in curs de execufie
Construire l6cas de cult - lucrdri neincepute
3.1 Lucrare de consolidare gi reparafie capitald
3.2 Lucrare de finisaj
3.3 Construire qi reparare case de rugdciuni
3.4 Restaurare componente artistice: picfurd, elemente piatrd,lemn etc.
4. Conservarea qi intrefinerea bunurilor de patrimoniu
4.1 Patrimoniu de importan[d iudeteani
4.2 Patrimoniu de importantd nafionald
5. Metodoloeie (Cit de coerent este continutul proiectului?)

40

5.1 Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente gi necesare pentru

2

5
10
5
5
10
5
15
10
5
5
2

implementarea proiecfului
5.2 Bugetul respecti modelul standard qi este corect calculat
2
5.3 Valoarea totald a proiectului se incadreazd. in limitele stabilite pentru acest 2
program
6. Desfdqurarea unor activitili de asistenfi sociali
10
6.1 Programe sociale sau medicale atestate
10

7.

Cuantumul

din valoarea totali

a

>10-<15%
> 15 - <25

o/"

>25 - <50%
>50%

Valoarea in lei a 1 puncf respectiv punctajul minim de finanfare va fi
Comisia de evaluare in func(ie de bugetul aprobat pentru categoria de programe'ur cauzd.
Valoarea minimd de finantare este de 1.000Iei.

cdtre

-,

o

! de participare

Criterii de evaluare a proiectelor
Criterii de evaluare a proiectelor pentru acordarea de
abile din bugetul
judefului Covasna pentru proiectele depuse de cdtre unitdfile de cult din judeful Covasna:
Criterii de evaluare

Punctaj
maxim

1. Relevanfa

6

L.1 Relevanla propunerii de proiect obiectivelor de dezvoltarea a judefului 4
Covasna
1'.2Cat de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisi
(obiective SMART)

2

intrefinerea Ei func(ionarea unititilor de cult
2.l Parohii
2.l Protopopiate
3. Construirea precum qi repararea licaqurilor de cult
3.1 Construire lScag de cult - in curs de execufie
_ Construire ldcag de cult - lucrdri neincepute

6

2.

)

o

2

4
40
5
10

3.1 Lucrare de consolidare si reparafie capitald

5

3.2 Lucrare de finisaj

5

3.3 Construire Ei reparare case de rugdciuni
3.4 Restaurare componente artistice: picfurd, elemente

10

6.1 Programe sociale sau medicale atestate

10

piatrd,lemn etc.
5
4. Conservarea gi intrefinerea bunurilor de patrimoniu
15
4.1 Patrimoniu de importanfi jude(eand
10
4.2 Patrimoniu de importanld nafionald
5
(CAt
5. Metodologie
de coerent este confinutul proiectului?)
6
5.1 Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente gi necesare pentru 2
implementarea proiectului
5.2 Bugetul respecti modelul standard Ei este corect calculat
2
5.3 Valoarea totald a proiectului se ir:rcadreazd, in limitele stabilite pentru acest 2
program
6. Desfigurarea unor activitif de asistenfi sociali
10
7.

Cuantumul contributiei proprii din valoarea totald

a

proiectului:

>10-<15"/"

1.

>1.5 - <25 %

2

>25 - <50%
>50%

5
9

Valoarea tn lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanfare va fi stabilitd de cdtre
Comisia de evaluare in funcfie de bugeful aprobat pentru categoria de programe in cauzd.
Valoarea minimd de finantare este de 1.000lei.

