Anexo nL 4lo Reauloment

GHTDUt SOLtCtTANTttOR
pentru finanlarea nerambursabili din bugetul propriu aloratului Miercurea Ni.ajului
a persoanelor fizice, asocialiilor, fundatiilor in domenlul social 9i situatii de urgen!; in
anul2019

Capitolul

1-

Prevederi generale

1.1. Consiliul Local al Ora$ului Miercurea Nirajului acordd finantdri nerambursabile
persoanelor fizice, asociatiilor, fundaliilor in domeniul social $i situalii de urgen$ de interes

local Fi judetean in temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanlSrilor nerambursabile
din fondurile publice alocate pentru activitdti nonprofit de interes general, cu modificdrile 9i

completerile ulterioare, ale Capitolului

lll -

Evaluarea

ti

selectionarea asocialiilor

5i

fundatiilor din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenlii asocialiilor Si fundaliilor romane cu personalitate iuridici,
aprobate prin Hotirerea Guvernului nr. 1153/2001, modificate ticompletate prin Hotdrarea
Guvernului nr. 942/2OO5, nr. 1217/2008 $i n.725/2076 9i ale Hourarii Consiliului Local
Miercurea Nirajului nr. 26/10.04.2019.
1.2, Finanlarea se acorde pentru acoperirea partia!d a unui program ori proiectin baza unui
contract incheiat'intre PdrIi.

1.3. Pentru acelasi domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de doud finanlSri
nerambursabile in decursul unui an.

1.4.

in cazul in care un beneficiar contracteaz;, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult

de o finanlare nerambursabili de la autoritatea finantatoare, nivelul finantdrii nu poate
depisi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anualin buget.

1.5. Finant;rile nerambursabile nu se acord; pentru activitili generatoare de profit 5i nici

pentru activitdli din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia
informatiilor clasif icate, cu modif icrrile ulterioare.

1.6. Nu se acordd finant:.i neranbursabile pentru aciiviuti ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului 9i nici pentru cheltuieli care se constituie, intr o form; sau alta,
in remuneratie pentru membri; organiTatiei;

disponibili pe.tru finanta.e nerambursabilS

Capitolul 2

-

2.1, Suma

total; disponibil; oferitb de Consjliul Local Miercurea Nirajului pentru finanlarea

Suma

nerambursabilS a unitdtilor de asistenli social; din oraFul Miercurea Nirajuluiin anul 2019
este de 22.000 lei, din ca.e:

2.2,

SPRIJINUL NERAMBURSABIL: intensitatea sprijinului

cheltuielilor eligibile,

f;r;

a depdFi 12.000 lei. Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub

de primi, in doud trange astfel:
de finanlare

li

este de 90% din totalul

-

forme

50% din cuantumul sprijinului dupd semnarea contractului

50% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementirii corecte

a proiectului, efectiv dupd depunerea 9i aprobarea cheltuielilor din cererea de rambursare.

Capitolul3

-

Categorii de beneficiari

3.1, Beneficiarii finantirii nerambursabile pot

fi

persoanele fizice, asocialii sau fundalii

romane cu personalitate juridicd in domeniul social

ti

situatii de urgentd, care desf;5oar;

activiuli nonprofit, menite si sprijine realizarea unor obiective de interes public

general,

regional sau localin acest domeniu.

Capitolul 4

-

Categorii de proiecte pentru care se acordi finantare nerambursabili

4.1. Programele/proiectele

ti

acliunile pentru care se acord; finanlare nerambursabilS

trebuie sA se circumscrie urm5toarele priorititi din domeniul asistenlei soc;ale/situatii de

urgenF clasificate confo.m Nomenclatorul!i serviciilor sociale, aprobat prin H.G.R. nr.
867/2015, cu modificirile ti completdrile ulterioare:

4.1.1. Servicii de ingrUire la domiciliu pentru persoane cu dizabilitili, persoane aflate in
situatie de dependenti.
4.1.2. servicii sociale de tip lngrijire ti asistenle acordate in centre de zi pentru:
- persoane adulte cu dizabilit6li
-

copiiiin familie, copiii separali

-

famil;e cu copi;i

sau

in risc de separare de pdrinti

,-'a
victimele violenleiin familie 9i agreso.i

-

-

persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adl4ii: droguri, alcool, alte

substanle toxice, etc.
- victimele traficului de persoane
- persoanele

f;re adapost

- asistenle 9i support pentru alte persoane aflate'in situalii de nevoie

4.1.3. Programe 9i proiecte in domeniul situaliilor de urgentd

capitolul

S

- criterii de eligibilitate

5.1. Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie s; indeplineasc; urmStoarele
cerinle minime:

a) este persoane fizicS, asociatie sau fundalie romand cu personalitate juridic;, care
desf;soar; activitdti in domeniul social 5i in domeniul situaliilor de urgente cat $i in
domeniul de promovare de voluntariat,

ti

care desfaSoar; activitili nonprofit, avand

domiciliul sau sediul in o.a9ul Miercurea Nirajului ,i/sau desfegoar; programul/ proiectul/
actiunea pe teritoriul judetulu; Muresi
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

Capitolul 6 - Categorii de cheltuieli eligibile

6.1. (1) Sunt eligibil€ urmdtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistenJei sociale,

care participd efectiv Ia acordarea serviciului de asisten!6 social;
b) cheltuieli cu hrana persoanelor aslstate;
c) cheltuieli pentru inc;lzirea gi prepararea hranei (exceplie unitetile de asisten!; social care

fac asistentd la domiciliu);

d) cheltuieli cu iluminatul (exceplie uni$lile de asistenld social care fac asistenld

la

domiciliu);

e) cheltuieli pentru plata serviciilor, ap;, canal, salubrizare, telefon (exceplie unitelile de
asisten!6 social care fac asistenld la domiciliu);
f) cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate;

g) cheltuieli cu obiecte de inventar de

mic; valoare sau scurd durat5 5i echipament pentru

persoanele asistate;
h) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate siinsotitorii lor;
i) cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistatej

j)cheltuieli cu materiale pentru cur5'enie pentru persoanele asistate;

k) cheltuieli pentru carburantii 9l lubrifiantii necesari in funclionarea mUloacelor

de

transport specific activi$tii unitdtii de asistent; sociali
l)

tratamentul persoanelor cu dizabilitili, bolnave

Si

handicapalii

m) chertuieli pentru participare la cursuri, seminarii;

n) cheltuieli pentru pregdtirea echipelor de tineret in domeniul situaliilor de urgentS,
cursuri, tabere, seminarii, practic;j

o) cheltuieli pentru organizarea de intSlnire cu alte formalii din domeniul situaliilor de
urgent:i

p) cheltuieli pentru carburantii, lubrifiantii $i

asigurarea obligatorie necesari pentru

functionarea mijloacelor de transport specific activitilii situatiilor de urgenldj
q) cheltuieli cu materiale 9i echipamente pentru buna fun4ionare in domeniul situaiilor de

urSenF.

Capitolul 7

-

Reguli referitoa.e la elaborarea

Si

prezentarea cererii de finantare

7.1. Documentatia de solicitare a finanterii nerambursabile pentru persoanele juridice va
cuprinde urmitoarele:
a) formularul de solicitare a

finantdrii- original, conform modelului prcvdzulin dnexd nr,4d

ld wezentul Ghid;

b) bugetul de venituri 5i cheltuieli al programului/proiectului

-

original, conform modelului

ptevezutin anexo nL 4b Iq prczehtul Ghid;
d) dovada existentei surselor de finantare propri; sau oferite de terti, din care s; rezulte

delinerea disponibilit6tilor bdne$ti reprezentand cota proprie
solicitantului:
- extras de cont care

si dovedeasc; existenta disponibilului;

- contracte de sponsorizarej
- alte

forme de sprijin financiar ferm din partea unor ter!i;

de

10% finantare

a

Not6: Conttudele de sponso zore trebuie sd Jie ctore, sd
fie specificotd sumo cu core se
finonleozd ptoiedul, t'ormuldtele s6 fie semndte Si $tampildte, inregisttute de ornbete p64i

sefinatotq

rcfete la progrdmul/prciecIul/octiunea pentru care se solicjtd
finanlare.
e) actul constitutiu statutul si actele doveditoare ale sediului patrimoniului inatiat ate
9i
sd se

solicitantului, precum siactele aditionale, dupd caz;
f) certificatul de inscriere sau alte acte doveditoare ale dobandirii personalit;tiijuridice;
g) certificatul de inregistrare

fiscal;;

h) bilanl contabil pe anul 2018 inregistrat la Administratia Finantelor publice. Exceptie fac
asocialiile, fundatiile ti organizaliile neguvernamentale f;rd scop patrimonial infijnlate.in
anul2019j

i) certificat fiscal din care si rezulte c; solicitantul nu are datorii cetre bugetul de stat
eliberat de Agentia National; de Administrare Fiscald (ANAF)j

j)certificat fiscaldin care s; rezulte cd solicitantol nu are datorii cdtre bugetul local
eliberat
de autorit;lile adminisftatiei publice locale de la sed;ulsocial alsolicitantuluifinantbrii;
k) balanla contabild de verificare pentru luna anterioard depunerii solicitjrij, in copie;

l) raportul privind activitatea

solicjtantului

in

domeniul asistenlei sociale/situatiilor de

urgentS pe ultimele 12 luni calendaristice (convenJiiin derulare, daci este cazul);
m) extras de cont;

n) declaratie pe proprie r;spundere

-

original, conform modelului prev6zut in anexa nr. 4d

la prezentulGhid;

Fal6 de cele descrise maisus doar pentru domeniul social se cere
$i:
a) dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respective certificatul de acreditare, licenta

de funclionare si alte documente care dovedesc dreptul solicitantului de a acorda servrc
socialej
b) autorizalia ca persoanS fizicd acreditat: pentru prestare de servic;i sociale, in conditiile
legii, in copie;
c) autorizatia sanitard de functionare a

d) fjga tehnic; a

unit;lii de asisten!6

unitdliide asistent; social pe anul curent, in copiej

social

-

original, conform modelu'ui prevdzut in orexa

nr, 4c lo prczentulGhid;

Notd: Documentele cote se depun in copie vor
origindlul de cdtte solicitont.

ti

cenificote pentru conlotmitdte cu

7.1.1. Documentatia de solicitare a {lnan!;rii nerambursabile pentru persoanele flzice va
cuprinde urmitoarelel
a) formularul de solicitare a

finanfirii - original, conform modelului pte\ez\Jtin dnexa nt. 4o

ld prezentulGhid;

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului

-

original, conform modelului

ptevezutin anexd nt. 4b la prczentul Ghid;

c) dovada existentei surselor de finantare proprii sau ofeaite de

teti, din care sd rezulte

delinerea disponibilitetilor bdnetti reprezentand cota proprie

de 10% finanlare

a

solicitantului:
- extras de cont care s5

dovedeasc; existenta disponibilului;

- contracte de spoasoaizarei
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor

tertij

Notd: Controctele de sponso zore ttebuie sd fie clore, sd fie specificotd sumo cu core se
finontedzd praiectul, Jormulorcle sd Jie semnote $i Stampilote, inregisttdte de ambele

pd\i

semnotare, sd se refete lo ptugromul/proiectul/actiuned penttu cote se solicitd finontare.

d) certificat fiscal din care s; rezulte cd solicitantul nu are datorii cStre bugetul de stat
eliberat de Agenfia Nalional; de Administrare Fiscali {ANAF);
e) certificat fiscal din care s; rezulte
de

ci sohcitantul nu are datorii cdtre bugetul focal ellberat

autorit;!'le administratiei publice locale de la sediulsocial alsolicitantului finanFrii;

f) act de identitate;
g) copie

dupi certificatul

de incadrare in grad de handicap;

h) raportul privind activitatea solicitantuluiin domeniul asistenlei sociale pe ultimele 12 luni
calendaristice (convenliiin derulare, dace este cazullj
i) certificate de nagterej

j) extras de conU
k) declaratie pe proprie rdspundere

-

original, conform modelului prevdzut in anexa nr. 4d

la prezentulGhid;

7.2. (1) Documentalia de solicitare a finanl;rii se va depune pane la termenul limitS
predzut in anunlul de padicipare, intr-un exemplar, pe suport de hartie, la sediul Consiliul
Local Ora5ul Miercurea Nirajului, Piala Bocskai lstvan,
Mure9, cam. 1 - Registratura, in plic inchis

5i

nr.54, Miercurea Nirajului, judetul

va purta mentiunea:

Consiliul Local Ora$ul Miercurea Nirajului, 547410 Miercurea Nirajului, piala Bocskai tstvan,
nr. 54
SOLICITARE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU ANUL 2019
DOMENTUL SOCTAT / STTUATT DE URGENTa

NUMELE SI ADRESA COMPTETA A SOLTCITANTUTUI

(2) cererile de finantare trimise prin alte mijloace (fax, e-mail), depuse la alte adrese sau in

afara termenului nu vor fi luatein considerare.

7.3. Propunerea de proiect are caracter ferm $i obligatoriu din punct de vedere al
conlinutului Sitrebuie s5 fie semnat;, pe propria .dspundere, de cit.e solicitant sau de c5tre
o persoani imputernicitd legal de acesta.

7.4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei

Si

va remene ferm pe

toat; durata de

indeplinire a contractului de flnantare nerambursabil;.

7.5. Solicitantii pot adresa intreberi prin e mail, fax sau telefon, indicand clar denumirea
programului, Terrnenul Iimi$ pan; la care solicitantii pot cere informatiiin scris este 24 mai
2019, inclusiv. Rdspunsurile la aceste intreb:ri se vor da in scris cel tarziu cu 4 zile inainte de
data

limit; pentru depunerea propunerilor de proiect.

Primar
T6th s6ndor

=t^

