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ROMÂNIA                                                                                       Anexă la  
JUDEȚUL ARAD                                                                 Raport nr.19812/17.03.2021 
U.A.T. ORAȘ PECICA                                                                

 
 
 

REGULAMENT 
pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al U.A.T. Oraș Pecica, 
unităţilor de cult din orașul Pecica și a satelor aparținătoare, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România 
 

 1. Dispoziţii generale 
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii 

de acordare a unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al orașului Pecica, 
unităţilor de cult din orașul Pecica și a satelor aparținătoare aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

 
 
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă 

Art. 2. Reglementările legale privind acordarea sprijinului financiar sunt 
următoarele: 
 O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 
 

 3. Termeni şi expresii 
Art. 3. În prezentul Regulament, următorii termeni şi expresii se definesc după cum 

urmează: 
 a) lăcaş de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte 
acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, 
casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, 
chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora; 
     b) contract de finanţare - contract încheiat între U.A.T.Oraș Pecica şi cultele 
religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult; 
     c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul local al U.A.T.Oraș Pecica, în 
condiţiile legii. 
 d) autoritate finanţatoare – U.A.T.Oraș Pecica; 
 e) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma 
aplicării procedurii; 
     f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare; 
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 4. Domeniul de aplicare 
Art. 4. Din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor 
proprii ale unitãților de cult destinate: 
a)întreținerii și funcționãrii unitãților de cult fãrã venituri sau cu venituri mici; 
b)construirii, în condițiile aprobãrii documentațiilor tehnico-economice potrivit 
reglementãrilor în vigoare, precum și reparãrii lãcașurilor de cult; 
c)conservãrii și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; 
d)desfãșurãrii unor activitãți de asistențã socialã și medicalã ale unitãților de cult; 
e)amenajãrii și întreținerii muzeelor cultural-religioase; 
f)construirii, amenajãrii și reparãrii clãdirilor având destinația de așezãminte de asistențã 
socialã și medicalã ale unitãților de cult; 
g)construirii și reparãrii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 
h)construirii și reparãrii sediilor unitãților de învãțãmânt teologic, proprietate a cultelor 
recunoscute. 

 
 
 5. Prevederi bugetare 

Art. 5. Solicitările de finanţare vor fi onorate în limita prevederilor bugetare anuale 
aprobate de Consiliul Local al U.A.T.Oraș Pecica, stabilite potrivit prevederilor legale 
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local al 
U.A.T.Oraș Pecica. 
    

6. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al U.A.T.Oraș 
Pecica 

  
6.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare  

 Art. 6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare sunt:  
a) libera concurenţă;  
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului 

concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor 
tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare;  

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare;  

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de 
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice unitate 
de cult să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;  

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate nu poate beneficia de 
atribuirea mai multor contracte de finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare în 
decursul aceluiași an de finanțare;  

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor unei 
activităţi a cărei executare a fost deja finalizată la data încheierii contractului de 
finanţare;  

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului 
calendaristic în care s-a acordat finanţarea din bugetul județului. 
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6.2. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al 
U.A.T.Oraș Pecica 
 Art. 7. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult 
recunoscute din România se desfăşoară în următoarele etape: 

a) stabilirea și aducerea la cunoștință publică, prin afișarea pe site-ul Consiliului 
Local al U.A.T. Oraș Pecica, a perioadei/perioadelor de depunere a cererilor de acordare 
a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România; 

b) înregistrarea cererilor de acordare a sprijinului financiar și a documentației 
aferente, centralizarea acestora de către Compartimentul de Informare și Relații Publice și 
comunicarea lor Comisiei prevăzută la art.10 alin.(1); 

c) analiza și evaluarea solicitărilor formulate de unitățile de cult de către comisia 
prevăzută la art.10 alin.(1); 

d) înaintarea raportului Comisiei de analiză și evaluare către primarul U.A.T. Oraș 
Pecica pentru avizare; 

e) aprobarea sumelor care urmează a fi acordate prin rectificare bugetară; 
f) comunicarea rezultatului  analizei și evaluării cererilor către unitățile de cult 
solicitante; 
g) virarea sumelor alocate unităţilor de cult pe baza documentelor justificative 
depuse – anexe la Cererea pentru acordarea sprijinului financiar; 
h) încheierea contractelor de finanţare. 
                                 

 
 

 6.3. Reguli referitoare la prezentarea cererii de sprijin financiar 
  Art. 8.  Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar contă în:                                      

a) depunerea formularului de  solicitare a sprijinului financiar (cerere tip) – anexa nr. 
1;       b) declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului unităţii de cult că va 
folosi sprijinul  financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în 
documentaţia ataşată cererii-tip – anexa nr. 2;                                                                                                 

      c) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în 
vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții 
de șantier; 

      d) copia autorizaţiei de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată 
potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      e) copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului 
cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea 
monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional, în cazul 
monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional; 

      f) copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească, în cazul 
lucrărilor de pictură a lăcăşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române; 

      g) proiectul acţiunii de asistenţă socială, inclusiv devizul aferent, în cazul solicitărilor 
privind asistenţa socială; 

      h) documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea, pentru 
celelalte necesităţi ale unităţilor de cult;  

      i)   copia certificatului de înregistrare fiscală; 
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      j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, 
prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante; 

      k) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, 
după caz; 

      l) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi 
sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar; 

      m) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări 
pentru care se solicită sprijin financiar. 

 
6.4. Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar 

 Art. 9. (1) Toate cererile depuse de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai 
solicitările care conţin toate documentele prevăzute la art.8. 

(2) Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de 
selecţie: 

 sunt de interes local; 
 respectă  prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 
1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2002, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Art. 10. (1) Analiza și evaluarea cererilor de sprijin financiar se face de către 

Comisia de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult, numită prin 
dispoziție a Primarului U.A.T. Oraș Pecica. 

(2) Solicitările formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România se înregistrează la registratura U.A.T. Oraș Pecica și se 
repartizează la Compartimentul Informații și relații publice al U.A.T. Oraș Pecica.   

(3) Compartimentul Informare și relatii publice centralizează cererile înregistrate 
conform alin.(2) și le comunică Comisiei de analiză și evaluare după expirarea perioadei 
prevăzută la art.7 lit.(a). 

(4) Comisia de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult își 
desfășoară activitatea după cum urmează: 

a) verifică dacă cererile depuse de unitățile de cult întrunesc criteriile de selecție 
prevăzute la art.9 alin.(2) respectiv daca sunt însoțite de documentele prevăzute la art.8 
din prezentul Regulament; 

b) procedează la evaluarea cererilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit.a 
prin acordarea punctajelor prevăzute în anexa nr.3 la prezentul regulament; 

c) întocmește procesul verbal privind analiza și evaluarea cererilor depuse de 
unitățile de cult prin care propune motivat acordarea/neacordarea sumelor pentru fiecare 
solicitant, cu respectarea prevederilor art.9 alin.(3) din prezentul Regulament; 

d) comunică procesul verbal întocmit conform alin.(4) lit.c primarului U.A.T. 
Oraș Pecica spre avizare; 

e) comunică Compartimentului de Informare și Relații Publice și 
Compartimentului Buget al U.A.T. Oraș Pecica  procesul verbal prevăzut la lit.d, avizat 
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de Primarul U.A.T. Oraș Pecica, împreună cu cererile unităților de cult analizate și 
evaluate. 

 
 6.5. Alocarea sprijinului financiar 

 Art. 11. (1) Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din Romania se face trimestrial în limita sumelor 
prevăzute în bugetul U.A.T. Oraș Pecica cu această destinație.  

(2) Pe baza procesului verbal al Comisiei de analiză și evaluare avizat de Primarul 
U.A.T. Oraș Pecica, Serviciul Financiar Contabil și Buget întocmește documentația 
necesară aprobării, prin rectificare bugetară, a sumelor care urmează a fi acordate 
unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

(3) După aprobarea sumelor conform alin.(2) de către Consiliul Local al U.A.T. 
Oraș Pecica, Compartimentul informare și relații publice al U.A.T. Oraș Pecica comunică 
rezultatul analizei și evaluării cererilor către unitățile de cult solicitante și procedează la  
virarea sumelor alocate unităților de cult. 

(4) După virarea sumelor alocate unităților de cult solicitante Serviciul Buget 
procedează la întocmirea și comunicarea contractelor de finanțare 
 

Art. 12. Pentru justificarea sprijinului financiar, după încasarea sumelor alocate, 
la întocmirea documentelor justificative unitatea de cult benecificiară va trebui să ţină 
cont de următoarele:  
 a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea 
“conform cu originalul” și vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii 
beneficiarului ajutorului financiar; 
     b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau 
servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt 
cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar; 
     c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se 
admit documente trimise prin fax; 
     d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, 
bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz; 
     e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: 
scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele 
care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale; 
     f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări 
de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi 
prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al 
acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea 
de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia; 
     g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont 
bancar prin care se face dovada primirii banilor şi înregistrarea în evidenţa contabilă a 
unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat; 
     h) pentru lucrările de pictură bisericească se va trimite o copie a documentului de 
plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile 
individuale de  asigurări  sociale,  asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, 
conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, 
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de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în 
baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de 
către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. 
d); 
     i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 
decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, 
justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia; 
     j) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație pictură vor fi 
însoțite după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe 
contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate; 
     k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile 
lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele 
justificative şi un raport de justificare a utilizării sprijinului primit; 
 l) facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului; 
 m) actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor 
executate, la data justificării; 
 n) nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar 
sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost 
plătite după primirea acestuia; 
 o) unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor 
precizate lit i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de 
zile de la expirarea termenului de justificare. 
  

 7. Dispoziţii finale 
Art. 13. (1) Sprijinul financiar se acordă pe baza de Cerere pentru acordarea de 

sprijin financiar, în limita bugetului aprobat și a unui contract de finanţare încheiat între 
U.A.T. Oraș Pecica şi unitatea de cult. 

(2) U.A.T. Oraș Pecica dispune efectuarea plăţii către unitatea de cult, prin 
virament în contul bancar al acesteia. 

(3) Unităţile de cult care au primit finanțări de la U.A.T. Oraș Pecica au obligaţia 
să întocmească şi să transmită U.A.T. Oraș Pecica o raportare privind modul de utilizare 
a fondurilor primite. 

(4) În caz de reziliere a contractului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor 
contractuale, beneficiarul finanțării este obligat să returneze U.A.T. Oraș Pecica sumele 
primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia. 

(5) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii 
finanțărilor datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind 
colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului U.A.T. Oraș Pecica. 

(6) O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai 
în anul calendaristic   următor. 

(7) Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute 
din România se supune controlului organelor cu atribuţii de control financiar prevăzute 
de lege.  

(8) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 
selecţie se va transmite de către solicitanţi sub formă de document scris. Orice document 
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scris trebuie înregistrat la Registratura U.A.T. Oraș Pecica – str.2, nr.150, Pecica,  
Jud.Arad. 

 (9) Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 
 (10) Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 Anexa nr. 1 – Cerere pentru acordarea sprijinului financiar 
 Anexa nr. 2 - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului unităţii de 

cult 
 Anexa nr. 3 - Punctajul realizat de unitățile de cult solicitante 
 Anexa nr. 4 - Contractul de finanţare 
 Anexa nr. 5 - Raportul de justificare a sumelor primite ca sprijin financiar 
 Anexa nr. 6 – Centralizator privind justificarea sprijinului acordat 

 
 

 
 
               PRIMAR,  SECRETAR GENERAL AL U.A.T. ORAȘ PECICA,   
              Antal Petru                                                             Moț Adela Liliana 

       
 

 

 

 

 

 

 


