
ROMANIA

coNSrLruL LocAL rnArucrgrl
]UDETUL VALCEA

norAiAnEA NR. 36
Cu privire la: alocarea din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru sustinerea

Grupului de Initiativ5 Eco-bibliotech in contractul de finantare cu Fundatia

Comunitard Vdlcea

Consiliul Local al comunei FrSncegti, intrunit in gedint5 ordinara la data de 18.04,2022 la
care particip5 un num5r de 14 consilieri din totalul de 15 in functie, geding5 condusd de domnul
consilier ERITOIU Ion - Emanoil;

LUAND tru oezaRrrRe:
-Referatul de aprobare nr.3655/1L.04.2022 al primarului comunei FrSncegti cu privire la

initierea proiectului de hotSrdre;
-Referatul nr. 365211L.04,2022 intocmit de bibliotecarul Bibliotecii Locale Fr6ncegti -

unitate subordonat6 Consiului Local, fir6 personalitate juridicd;
-Raportul de specialitate nr. 3565 din L1.04.2022;
-Jin6nd seamana de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiectului de hot6r6re,

intocmit de c5tre secretarul localitdtii, nr.374L12022;
Av6nd in vedere HCL nr. 24 din 18.03.2022 privind rectificarea Bugetului Local al comunei

FrSncegti pentru anul 2022;
-Anunlul nr. 3886 din 18.04.2022 cu privire la suplimentarea ordinii dezi;
-Avizul comisiei pentru inv5!5m6nt, culte, sSn5tate, cultura, protectie sociala, activitSgi

spoftive 9i de agrement nr. 36 din 18.04.2022;
-Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-social5, protectia mediului, buget

finante, administrarea domeniului public ai privat al localit5gi, agriculturS, gospodarie
comunalS, servicii gi comert nr. 36 din 18.04.2022;

-Avizul comisiei pentru administratie publicS local6, juridice, apdrarea ordinii publice 9i
linigtii publice, a drepturilor cet5lenilor nr. 36 din L8.04.2022;

-Anuntul nr.373912022 aducerea la cunogtintd publici a proiectului de hot5rdre;
-Procesul verbal nr. 37 40 12022;
ln conformitate cu prevederile:

- aft.t29 alin.7 lit.d), din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificErile 9i
complet5rile ulterioare;

-Legea nr.27312006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificdrile 9i completSrile ulterioare;
In temeiul aft. 139 alin.3 lit. a) gi d) 9i art. 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind

Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, cu un numir de t4 voturi "pentru", 0
voturi "abtineri" gi 0 voturi "impotrivS"a fost adoptati urmdtoarea:



HorAnAne

Art.l Se aloc5 din Bugetul Local al comunei Fr6ncegti, CAP. 67120 (sustinerea

culturii) a sumei de 1000 lei pentru Grupului de Initiativ5 Eco-bibliotech reprezentat

de bibliotecarul Bibliotecii Locale Frdncegti - unitate subordonat5 Consiului Local, fdrd

personalitate juridicd, in contractul de finantare cu Fundatia ComunitarS Vdlcea.

Aft.2 Se aprob5 incheierea contractului de finantare intre Fundatia

Comunitar6 V6lcea gi Grupul de Initiativ5 Eco-bibliotech, in anexa care face pafte

integrant5 din prezenta hotdrAre.

Aft.3 Se imputernicegte bibliotecarul Bibliotecii Locale Fr6ncegti sH semneze

contractul de finan[are.

Att.4. - Prezenta hot6rdre va fi comunicat5 de cHtre secretarul general delegat

la Institutia Prefectului - jude$ul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului

localitStii, bibliotecarului Bibliotecii Locale Fr6ncegti, Fundatiei Comunitard Vdlcea 9i se

va aduce la cunostinla pubic5 prin afisare pe site-ul institutiei, in Monitorul Oflcial

Local.

Pregedinte de gedin!5

ERITOIU Ion - Emanoil

Nr. 36 din 18.04.2022

Comuna Fr6ncesti, judetul Valcea

Contrasemneazi,

Secretar general delegat UAT/

AVRAM Elena - Anigoara
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CONTRACT DET'INANTARE

nr rcY.mh.l, ./.,{...'! .f., . 40/ 2
/

intre:

Funda{ia Comunitard V6lcea, cu sediul in Rm. Vdlcea, strada Rapsodiei, nr. 7, Bl. B1-1, Sc. B. Ei. 4,

Ap 19, jud. Vilcea, e-mail: Oftir,.el.iijfuttcl?-1t&te1'L1111i1ai3.-rrglarr1.f.e avdnd Codul de inregistrare Fiscal[

(CIF) 41457930, inscris[ in Registrul Asocia]iilor qi Funda{iilor cu nr. llBlIl}}Lg, contul

ROg7PIRB4OOO74957L001000 deschis la Banca First Bank, Sucursala Rm. Vdlcea, reprezerfiati prin

Oana Mesea, in calitate de Director Executiv, denumiti in continuare Finanlator.

Grupul de Ini{iativa E9g; b-ibli-ot-ech

iana Dumitrana, comunicare:

PREAMBUL

@) AVAND iN Vfn\nn C,[. Beneficiarul t;i propune derularea unei activitdli fdrd interes patrimonial
din domeniul STE@M, avdnd ca,\cop:sprijinirea a 80 de copii qi tineri din trei comunitifi vilcene, sd

descopere cum func/ioneazd legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne tn proteiarea naturii ;i
cum se pot impl.ica tn proiecte despre ecologie ;i sustenabilitate, pe parcursul. a $ase luni, pentru care a
depus o solicitare de finanlare tn cadrul Fondului $tiinlescu Vdlcea;

(D AVAND iN vgnong, C.i Beneficiarul este concursului de proiecte din cadrul. Fondului

$tiinyescu Vdlcea cu proiectul cu titlul:,,

G) AVAND iw VpnpnU CA Finanlatorul este de acord sd Jinanleze Proiectul, astfel cum este descris ln

Anexa I I.a prezentul contract;

(D AVAND itl VfnPng CA Beneficiarul tndepline;te condiliile pentru a putea primi finanlare in
conformitate cu condiliile stabilite tn Ghidul de finanlare al Fondului $tiin\escu Vdlcea;

s-a incheiat prezentul Contract de finanlare nerambursabild in termenii qi condiliile de mai jos.

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1. Prezentul contract are ca obiect finanlarea Proiectului ,,meu+Ui lldt dh" in urn,a ciqtigirii concursului

de proiecte din cadrul Fondului $tiinfescu V6lcea.

1.2. Scopul proiectului vizeazd" sprijinirea a 80 de copii Ei tineri din trei comunit5{i vAlcene, sd

descopere cum funclioneazii legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne tn proteiareq naturii

;i cum se pot implica tn proiecte despre ecol.ogie ;i sustenabilitate, pe parcursul. a ;ase luniArticolul
2 - Suma finan{at[
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2.1. Finanlatorul va pune la dispozilia Beneficiarului suma de 9500 lei, conform proiectului qi bugetului

din apiicalia declarati ciEtigitoare, care fac obiectul Anexei 1 qi Anexei 2 a acestui contract.

2.2. Beneficiarul va fi1liza finanlarea exclusiv pentru derularea activitllilor proiectului, ?n conformitate cu

bugetul aprobat qi tipurile de cheltuieli eligibile. Beneficiarul declar[ ci toate cheltuielile efectuate in

cadrul acestui proiect nu fac obiectului altui contract de finantare.

2.3. Surna de bani va fi plitita dupi cum utmeaz[:

(a) Pentru proiectele care soliciti finanlare mai mic[ de 5000 lei, plata se va realiza intr-o singuri

tranEa la inceputul proiectului, prin transfer bancar, in termen de maxim 10 zile lucritoare de la

semnarea prezentului contractului;

(b) Pentru proiectele care solicitl finantare mai mare de 5000 de lei, prima tranq[ se va acorda, prin

transfer bancar, in maxim l0 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract, urmind ca cea

de-a doua tranqi si se pldteascd in termen de l0 zile lucritoare de la primirea raportului
intermediar.

2.4.Plit1lle se fac in urmitorul cont al Beneficiarului:

Beneficiar:1...;.........,,.....,.,;':.',.,,.i.i:iiiiiiii:i;iii.ii:ii.i.,.,,.'..;'.'.i..i..ii

Cont IBAN:

Banci:

Articolul3 - Durata contractului

3. 1 . Prezentul contract intr[ in vigoare la data semnlrii lui de citre ultima parte.

3.2. Data finalizd/li prezentului contract este data aprobarii de catre Finantator a raportului final (narativ qi

financiar), prezentat de citre Beneficiar.

3.3. in cazul in care prezentul contract nu este semnat de Beneficiar in termen de 30 de zile de la
trimiterea sa, acesta se consideri anulat de drept.

Articolul 4 - Obligatiile Beneficiarului

4.1. S[ deruleze proiectul conform aplicafiei declarate c0qtig[toare, aflatd, in Anexa I (Formularul de

proiect) qi Anexa 2 (Bugetul proiectului) a prezentului contract;

4.2. Silcear[ acordul Finanlatorului pentru orice modificare de activitate sau linie bugetari care deplqeqte

1"0%o dinbugetul total al proiectului;

4.3. Se finalizeze toate activitifle menfionat-e ig-Amp I pene cel tdrziu la data f:ul,ralizilni proiectului

conform calendarului de implementare ffi,ffiffi,ffi. in cazul in care fondurile nu sunt cheltuite in
totalitate pin[ la data de frnalizare a proiectului, Beneficiarul va restitui sumele neutilizate

Finanlatorului in decurs de 30 de zile de la data incheierii sau intreruperii contractului.

4.4. Dacdsuma finanfati este mai mare de 5000 lei, s[ prezinte un raport narativ qi financiar intermediar,

care vor include rezultatele primei perioade de realizare a proiectului Ei felul in care a fost cheltuiti
prima tranqi de finanlare, in funcfie de activiti,ti qi de calendarul de implementare.

4.5. Se prezinte un raport narativ qi financiar, precum qi copii dupi documentele contabile, pAnI cel tdrzi;
in termen de 15 zile de la data frnalizildri proiectului, conform cu modelul propus de finanfator.

4.6. Sil nu faci nimic de naturi si aduc[ atingere numelui, imaginii, mircilor sau reputafiei Finanfatorului

sau Fondului $tiinfescu V0lcea.

4.T.Peperioada finan![rii, Beneficiarul are obligalia si nu deruleze activitifi cu caracter politic in spafiul

prrbli", sI nu fac6 parte din organele de conducere ale vreunui partid politic qi sd nu sprijine

z
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organizalii sau persoane care promoveazd discriminarea pe motive etnice, rasiale, religioase, de

orientare sexual[ etc..

4.8. Beneficiarul iqi asum[ c[ va acfiona proactiv pentru a pune in aplicare valorile de solidaritate,

compasiune qi non-violenfd, avAnd responsabilitatea sd evite ca orice parte a sprijinului financiar sau

operaflonal din partea programului (qi orice sprijin financiar acordat de c[tre Funda]ie in comunitate)
sI fie folosite direct sau indirect pentru activitlfi violente sau de instigare la violenfi, activitif
teroriste sau care incalci regimul armelor qi muniflilor, actiyitilli care promoveazi discriminarea pe

criterii etnice, de gen, rasiale, de orientare sexual6, cu exceplia strategiilor de creqtere a incluziunii
sociale a unor grupuri deja discriminate prin mijloace non-violente.

4.9. Beneficiarul iqi asumd c[ dupi frnalizarea proiectului, va:utiliza echipamentele/bunurile achizitionate
prin intermediul finanlirii in scopuri similare cu ale proiectului pentru care a oblinut finanlarea pentru
minim 3 ani de zile.

Articolul 5 - Obliga{iile Finanfatorului:

5.1. Si plateasc[ suma menflonatd in contract dupl cum este specificatla art. 2.3.

5,2. Sn puni la dispozifia Beneficiarului, in maxim 30 de zile de la semnarea prezentului contract,
modelul de raport narativ qi financiar (final qi du;pd caz, intermediar) qi regulile de completare.

5.3. Se iqi exprime in scris acordul, respectiv comentariile, cu privire la raportul intermediar (dupd caz) qi

la raportul narativ qi financiar final emise de Beneficiar, in termen de maxim 10 zile lucritoare de la
data trimiterii acestora.

5.4. SA nu faci nimic de naturl s[ aduc[ atingere numelui, imaginii sau reputafiei Beneficiarului.

5.5. in cazul nerespectirii de citre Beneficiar a vreunei obligafli asumate prin prezentul Contract,
Finanfatorul poate diminua sau retrage finanlarea prevLzutdin prezentul Contract.

5.6. Fundafa nu va susfine financiar, va evita sust'nerea prin orice alte mijloace qi va tnceta imediat orice
suport qi asociere cu persoane sau organizagii angajate in activitd$ de propagandd pentru discriminare,
discurs bazat pe uri, violen![ sau instigare la urd sau violenli, terorism sau instigare Ia terorism,
nerespectarea regimului armelor qi muniliilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor qi

muniliilor.

Articolul6 - Publica{ii, materiale qi evenimente

6.1. Beneficiarul va menfiona obligatoriu pe toate materialele qi instrumentele de comunicare aferente
proiectului sigla Fondului $tiinfescu, iar pe toate materialele qi/sau mediile online unde existd o
descriere a proiectului va menfiona ,,Proiect finanfat de Fondul $tiinlescu V0lcea, gestionat de
Fundafla Comunitarl V6lcea. Pentru mai multe detalii accesafi: www.valcea.stiintescu.ro.".

6.2. Beneficiarul va utiliza pentru comunicarea proiectului cel pufin doud instrumente, la libera alegere,
dintre: site, pagin[ de Facebook, blog, cont Youtube, Instagram, jumal video al proiectului - Reporter
de $tiinfescu, prezentare animatl a proiectului, comunicat de presi, format electronic de afiq, flyer,
invitafii/thank you cards, alte materiale promofionale.

6.3. Beneficiarul va menfiona obligatoriu numele / logo-urile tuturor finantatorilor qi partenerilor Fondului

$tiinlescu Vilcea pe toate materialele unde exist[ o descriere a proiectului qi/sau spafiul permite, cum
ar fi website, blog, secfunea ,,despre" a paginilor social-media, prezerfidri online sau off-line,
publicaliile realizate cu sprijinul prezentei furan![ri, conform Anexei 4lacontract.

6,4. Beneficiarul va folosi funcfia "tag" c[tre pagina de Facebook $tiinfescu Vdlcea
(https:/iwlv\a".facebook.comlsriintescrlYalcea) qi va menfiona #$tiinlescuvalcea in cazul tuturor
postirilor aferente proiectului, fie pe pagina organiza[ierl inifiatorilor, fie pe pagina de Facebook
dedicati proiectului, dupil caz,
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6.5. Beneficiarul poate personaliza modele de materiale puse la dispozi$e de Finanfator, in mdsura in care

specifica{iile tehnice ale acestora se vor potrivi.

6.6. Beneficiarul va trimite Finanfatomlui materialele redactate si/sau elaborate din fondurile primite prin
intermediul prezentului contract, inaintea executdrii qi/sau a publiclrii 1or, pentru aprobare (layout-
uri materiale comunicare, texte materiale de prezentare, comurricate de pres[, invitafi la evenimente
publice). Finantatorul va accepta sau, dup6 caz, ya respinge, materialele primite. in maxim 3 zile
lucrdtoare. In caz contrar cheltuielile respective nu vor fi decontate de cdtre Finanfator.

6.7. Cu ocazia evenimentelor publice online qi offline din cadrul proiectului, beneficiarul va anunfa in
prealabil finan1atorul, cu minim 10 zile inainte, pentru a-i oferi posibilitatea particip[rii.

Articolul 7 - incetarea contractului

7. l. Prezentul contract poate inceta prin:
a) acordul scris al plr,tilor;
b) reziliere de drept invocatl de una din pdrli in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare

de c[tre cealalt[ paxte a obligat'ilor contractuale, cu obligarea la restituirea finanlIrii sau a
sumelor cheltuielile cu tncIlcarea prezentului contract;

c) realizarea obiectului contractului qi indeplinierea tuturor obligaliilor contractuale de cltre ambele

P[rfr.

7.2.incazul nefinalizbrii proiectului, echipamentele sau contravaloarea acestora, cumpirate din finan{area
acordatd vor fi remise Finantatorului.

T.3.lncazalachizifiilor de echipamente/bunuri qi materiale pe persoan[ fizici (in cazul Grupurilor de
Inifiativ[), Beneficiarul iqi asum[ ci va continua s[ le utllizeze in acelaqi scop sau in scopuri similare
cu ale proiectului pentru care a oblinut finanfarea pentru minim 3 ani de zile sau le va dona unei
organiza[ii non-profit sau institulii care le valutiliza congruent cu scopul proiectului. Decizia se va lua
impreun[ cu Finanlatorul in perioada evaluirii finale.

Articolul8 - Forfa majorl

8. I . Forfa major6, conveniti ca fiind acel eveniment imprevizibil qi de neinliturat petrecut dupi intrarea in
vigoare a contractului, care impiedic[ partea sau p[$le s6-qi indeplineasci obligaliile asumate prin
contract, exonereazi de r[spundere partea care o invoc[ in condiliile prezentului contract.

8.2.Partea care invoc[ forla majord va tnmdna celeilalte p6r,ti certificarea emis[ de autoritatea competent[
in termen de maximum 48 ore de la oblinere, frril a se depiEi, insi, un termen de 30 de zile de la data
incetdrii cazului de fo4a majori invocat.

8.3. Exonerarea de rlspundere opereazd numai pe durata certificati a existenfei cazului de fo(n majori
invocat.

Articolul9 - Litigii

9.1. Litigiile de orice fel decurg0nd din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabili, sunt de competenla instanlelor judec[toreqti din localitatea de reqedinfa a Finanfatorului.

Articolul L0 - Dispozifii privind datele cu caracter personal

10.1. in prezentul contrac! in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) r:r,679120L6 al
Parlamentului European qi al Consiliului Uniunii Europene, privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulafie a acestor date,
prin date cu caracter personal se inlelege: nume gi prenume, codul numeric personal, seria gi

num5rul actului de identitate, adresa de domiciliu, rezidenta fiscalI, adresa de e-mail, numir de

telefon, semnitura persoanei fizice, contul bancar qi orice alte date care identifici persoana fizicd,.
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10.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru luarea in evidenti, executarea gi gestionarea

prezentului contract gi/sau a oriciror documente semnate intre plrfi; niciuna dintre pirfi nu va

prelucra datele in scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat.

10.3. Beneficiarul, prin semnarea prezentului contract:

a) igi expriml in mod expres qi irevooabil acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

necesare pentru executarea prezentului contract gilsau a oriclror documente semnate intre p64i
(nume si prenume, codul numeric personal, seria qi numirul actului de identitate, adresa de e-

mail, telefon qi semn[tura etc.), datele cu caracter personal urm6nd a fi prelucrate qi stocate, in
vederea derularii programului, de catre Finantator precum qi de Romanian-American
Foundation ("RuNi"; - organizalre americand non-profit care deruleazl.programe in Rom0nia -

doar in scopurile prev[zute in legatur[ cu calitatea de Beneficiar a Finan]atorului;
b) a citit gi a inleles continutul prezentului capitol qi a acceptat in mod expres fiecare clauzd;

c) a fost informat (6) cu privire la drepturile de care beneficiezi in temeiul Regulamentului,
inclusiv dreptul de a-qi retrage consim!6m0tu1 in orice moment printr-o cerere scrisi,
intemeiatS, datati qi semnati depusl la sediul Finanlatorului.

Articolul 11 - Notificlri
11.1. Orice comunicare intre pirli se va face in scris, la adresa menfionatd in cuprinsul prezentului

contract sau care va fi comunicatl celeilalte p54i in scris, utiliz6nd mijloace care permit evidenfa
transmiterii qi primirii acestora, inclusiv poqta electronic5. Dac[ expeditorul soliciti confirmarea de

primire, el va indica aceasta in comunicarea lui,

11.2 Rapoartele qi toate celelalte comuniclri intre cele dou[ pirli se vor transmite la urmltoarele adrese:

a) Pentru Finanfator: Solomon Gabriela, coordonator program
Adresa: Str. Gib Mihaescu, tr. 8, Biroul 10, et. 1, Rm Vdlcea, Vdlcea,
Rom6nia
E-mail: Slits1g$lp(L)fugdaXla$-elntulitara,,'ab$&,IQ, 07 45 49937 |

b) Pentru Beneficiar: Stroe Viorica, responsabil financiar
Adresa: Valea Mare, Sat B[tiqani, Strada Florilor, Nr. 16, Bl. 1, Sc. l,Et.2,

27344678

11.3 in cazul in care notificarea se face prin pogt[ cu confirmare de primire, se consideri primiti la data

menflonati de oficiul poqtal primitor pe aceast5 confirmare.

11.4 in cazul in care notificarea se face prin instrumente de poqta electronic[, se consider[ primit[ in ziua

lucrdtoare urmltoare celei in care a fost transmis[.

11.5 Notificirile verbale nu se iau tn considerare de nici una dintre p64i, dacl nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalit5flle previzute la alineatele precedente.

Articolul 12 - Dispozifii finale

12.1. Orice modificiri aduse prezentului contract vor putea fi frcute exclusiv prin acordul scris al pir,tilor,
prin act adilional semnat de ambele pdrfi.

12.2. Niciuna din p[r!i nu poate cesiona drepturi sau obligalii stabilite prin prezentul contract fdrd acordul

scris, prealabil, al celeilalte p[rfi, sub sancfiunea nulit[f,i cesiunii'

IZj. Prezerfiil contract s-a incheiat in 2 (dou[) exemplare, c0te unul pentru fiecare parte.

12.4 . Pdgile semnatare declarlm pe propria r[spundere cd am citit, inleles qi considerlm ci cele de mai

sus reprezinti voinfa noastri, drept pentru care semnlm pentru conformitate.
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Adresa de corespondenti: Str. Gib Mihaescu, nr. B, Biroul 10, et. 1, Rm Vdlcea, Vilcea, RomAnia

E-ma il : stiintescu@fu ndatiacomuuitaravalcea.ro

Website: www.valcea.stiintescu.ro; www.fundatiacomunitaravalcea.ro

Ap 5, Jud. Vdlcea
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