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,,Programul iude{ean pentru dotarea spafiilor destinate

in perioada

202't-2024

programului:
Potrivit Ordonanfei de urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, autoritifile administrafiei publice au obligafia sd asigure,
potrivit competenfelor lor gi in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea diferitelor
servicii publice de interes locaf printre care gi serviciile privind tineretul.
itr co-uoele judefului, precum si in satele aparfindtoare ale municipiilor gi oragelor din judeful
Covasna existd multe orgrizalli de tineret formale si informale care nu dispun de spafii
comunitare destinate activitdfilor orgarizate de tinerii din mediul rural. Judeful Covasna
intenfioneazd sd sprijine, in asociere cu unitdfile administrativ-teritoriale din judelul Covasn4
dotarea spafiilor destinate activitdfilor de tineret existente in mediul rural prin achizilionarea de
mobilier gi echipamente tehnice gi de divertisment in vederea asigurdrii unui cadru optim
pentru desf d gurarea activitdfilor de tineret.
1. Obiectivele

")

programului:
- Cofinanfarea dotirii spafiilor destinate activitdfilor de tineret in perioada 2021, - 2024;
- Sprijinirea activitifii de tineret gi asigurarea cadrului adecvat de desfdgurare a acesteia la nivel
2. Scopul

{\

local;
- Asigurarea de condifii adecvate integrdrii socio-profesionale a tinerilor, conform necesitdlilor
qi aspirafiilor acestora;
- Sporirea gradului de participare a tinerilor la viala publicd gi irecurajarea acestora in vederea
asumdrii responsabilitdgilor individuale sau de gfl;rp,precum gi sprijinirea tinerilor in vederea
participdrii active a acestora la viala economicd, educalionald gi culturali a judefului;
- Stimularea accesului tinerilor la informafie gi tehnologii informafionale, a mobilitefi gi a
voluntariatului in rAndul tinerilor;
- Promovarea dialogului intercultural qi combaterea rasismului, xenofobiei gi intoleranfei in
rAndul tinerilor;
- Asigurarea cadrului fizic Ai a condifiilor necesare pentru participarea tinerilor la luarea

deciziilor din domeniul tineretului.

Contribufia financiari a iudefului Covasna la program:
3.1. Contribufia maximd a judeplui Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna nu va depigi
15.000 lei/proiect din cheltuielile eligibile.
3.2. Finanlarea proiectelor de citre unitatea administrativ-teritoriali participantd din judepl
Covasna va fi in procent de minim 50% din cheltuielile eligibile.
3.3. Bugetul programului judefean se va stabili prin hotdrArea consiliului judefean in cadrul
bugetului judefului Covasna.
3.

Beneficiarii programului:
Comunele din judeful Covasna, inclusiv satele aparfindtoare ale municipiilor gi oragelor din

4.

judepl

Covasna.

R o&t
Criteriile de eligibilitate pentru oblinerea sprijinului financiar:
5.1. Solicitantul trebuie sd fie unitate administrativ-teritoriald din judelul
5.2. Participarea solicitantului la program sd fie aprobatd prin
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respectiv.
5.3. Spafiul destinat activitdlilor de tineret care urmeazd sd fie dotat si
publicd/privatd sau ire folosinfa solicitantului.
5.4. Solicitantul si participe cu un aport de cel pulin 50% din cheltuielile eligibile din valoarea
proiecfului ce urmeazd a se realiza.

5.5. Sunt considerate eligibile: mobilier, echipamente audiovizuale, computer portabif
videoproiector, ecran de proiecfie, imprimantd multifuncfionali, echipamente gi accesorii
pentru jocuri gi sporturi de sald (masa ping pong, foosball, etc).
5.6. Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupd semnarea Acordului de asociere
ir:rcheiat irtre p drfi.
5.7.Data depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este 15 noiembrie.

.)

6.

Cheltuieli neeligibile:
- impozite si taxe fiscale;
- costuri de intreEinere
- materiale consumabile;
- lucrdrile de reparafii, reabilitare, renovare;
- alte cheltuieli decAt cele specificate la punctul 5.5

7. Criterii de selecfie a cererilor de finanfare:
7.1. Comisia de evaluare va verifica dacd documentafia depusd este completi 9i corect
intocmitd.
7.2. in cazul in care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat cAgtigdtor gi se va aproba
finanlarea in ordinea depunerii, pAni la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.
T.3Decizia comisiei de evaluare va fi comunicatd solicitanfilor prin grija secretarului comisiei.
7.4. Fnanlarea se acordi in baza unui acord de asociere care se incheie pe o perioadi de cel
mult 6 luni, fdri a depdgi data de 10 decembrie a anului curent.
8. Documentele necesare

a)
b)

lntocmirii cererii

de finanfare:

Formular de solicitare a sprijinului financiar, conform anexei nr.

1

HotdrArea Consiliului Local privind participarea la program, care sd confind in
mod obligatoriu:
- titlul proiectului pentru care se soliciti sprijinul financiar in cadrul programului
judefean;
- denumirea programului, respectiv ,,Programul judelean pentru dotarea spafiilor
destinate activit[filor de tineret" in perioa da 2021, -2024;
- datele de identificare ale spafiului destinat realizdrli proiectului:
. adresa gi suprafafa acesfuia;
. denumirea imobilului in care se afld spafiul ir cauzi (de exemplu: cdminul
culfuraf primirie, gcoala, etc., aga cum este mentionat in Inventarul domeniului
public/privat sau in Cartea funciard), dacd este cazrtl;
o numdrul Cdrfii funciare sau specificarea hotirArii de Guvern sau de Consiliu
local de aprobare a Inventarului bunurilor din domeniul public/privat al unitdfii
administrativ-teritoriale, dupd caz;
. numdrul, data gi pdrfile contractului de inchiriere/comodat, dacd este cazul;

- aprobarea funcfiondrii spafiului, fdrd schimbarea destinafiei, la
perioadd de cel pu,rll 3 ani de la data finalizirii proiectului, sub sancliunea
acordate tn cadrul programului;
- desemnarea unei persoane ca responsabil pentru funcfionarea conform
a
spafiului care face obiectul proiectului, precum gi pentru folosinla bunurilor achizifionate in
cadrul proiectului numai in scopul desfdgurdrii activitdfilor de tineret, sub sancfiunea restituirii
sumelor acordate in cadrul programului;
- asigurarea cofinanldrii in proporlie de cel pulin 50%;
- aprobarea modelului de Acord de asociere.
c) Dovada

dreptului de proprietate publicd sau privatd sau dovada dreptului de folosinfd,

respectiv:
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- in cazul dreptului de proprietate: hotirAre de Guvern, hotdrAre a consiliului local,
extras de carte funciari din anul depunerii proiectului, dupd, caz,
- in cazul dreptului de folosinfd: contract de inchiriere sau de comodaf dupd caz, irrscris
in carte funciard. Contractul de inchiriere sau de comodaf dupd caz, trebuie sd confind i:r mod
obligatoriu: acordul proprietarului imobilului, respectiv dreptul chiriagului/comodatarului cu
privire la desfdgurarea activitdfilor de tineret. Contractul de inchiriere sau de comodat, dupd
caz trebuie sd aibd o valabilitate de minimum 5 ani de la data depunerii proiectului la Consiliul
Judefean Covasna.

d) Memoriu justi{icativ semnat de primarul unitefii administrativ-teritoriale participante
in care se vor specifica in mod obligatoriu urmitoarele:
- datele generale, inclusiv orarul de funcfionare gi datele de identificare ale imobilului i:r
care sunt desfdgurate activitifile de tinere|
- necesitatea gi oportunitatea proiectului, detaliat, cu specificarea numdrului tinerilor din
comund/sat, cu descrierea beneficiilor aduse tinerilor prin proiect etc.;
- activitdfile preconizate a fi desfdgurate tr urmdtorii 3 ani in spafiul respectiv;
- asumarea rdspunderii pentru funcfionarea spafiului, fdrd schimbarea destinafiei, la
adresa specificati, pe o perioadi de cel pulin 3 ani de la data finatzdrii proiectului;
- costuri estimative ale proiectului;
- durata estimativi a finalizdrli proiectului;
- enumerarea concreti a cheltuielilor eligibile care vor fi finanlate in cadrul programului;
- daci s-a mai solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Judefean Covasna pentru
acelagi tip de dotare destinat activitdfilor de tineret ir perioada 202L-2024, iar in caz afirmativ
motivarea corespunzitoare;
e) Oferte de pref pentru echipamentele care urmeazd a

fr achizllionate;

f) Planul de activitate pentru urmdtorii 3 ani;

g) Declaratie pe proprie rdspundere a reprezentantului legal al solicitantului, conform
anexei nr. 2, din care si rezulte ci cheltuielile aferente sprijinului financiar sunt decontate
numai la Consiliul Judelean Covasna.

Modul de acordare a spriiinului financiar
9.1. Sprijinul financiar se acordi in condiliile decontdrii ulterioare a cheltuielilor.
9.2. Beneficiarii rispund de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de
achizifii publice de fumizare, in conformitate cu prevederile legale, precum gi de modul
9.

utllizare

-)

sumelor alocate gi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea
prezentate.
9.3. Beneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate
pe parcursul implementdrii proiectului, in conformitate cu prevederile
relevante.
9.4. Beneficiarul trebuie sd pdstreze toati documentafia legati de implementarea proiectului,
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin finanfare, conform legisla{iei in vigoare.
9.5. Dupi recepfia bunurilor, beneficiarul va inainta decontul sprijinului financiar cdtre
Consiliul Judefean Covasna spre aprobare.
9.6. Pentru acordarea sprijinului financiar din partea Consiliului Judefean Covasna vor fi
depuse urmdtoarele documente:
a) Adresi de solicitare a decontului cu numir de inregistrare,
b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul financiar acordat, cAt si pentm
aporful propriu, care include enumerarea gi descrierea dotdrilor, precum si descrierea
impacfului acestora, confrom anexei nr. 3;
Fotografii
c)
de documentare a bunurilor aferente dotdrii spafiilor destinate activitdfilor de
tineret achizifionate gi montate/puse in functiune.
a

9.7. Formularul de decontare va fi insofit de urmdtoarele acte justificative, in xerocopie, avAnd
gtampila si semndtura beneficiarului, cu menfiunea ,,1n conformitate cu origin alul":
a) facturd gi ordin de platd sau chitangi fiscald, pentru achizilii de bunuri, emise pe numele

beneficiarului sprijinului financiar;
extras de cont pentru justificarea plefi;
copia contractelor de achizifii publice de furnizare, inclusiv actele adifionale incheiate,
dacd este cazul;
d) anunlul de atribuire, dupd caz;
e) proces-verbal de recepfie a dotirilor achizifionate;
0 foaie de inventar a bunurilor achizifionate.
9.8. in cazul renunldrii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va contine solicitarea
incetirii acordului de asociere si renuntdrii la sprijinului financiar.
9.9. in urma verificXrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd sprijinul financiar
acordat ire contul bancar specificat in cererea de finanfare.

b)
c)

L0. Perioada de desfiqurare a

programului

Programul se va desfdgura in perioada 2021,-2024
11. Anexele

nr. 1- 3 fac parte integrantd din prezentul ghid.

