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CONTRACT DE FINANJARE
pentru
Programul national de dezvoltare locala
Subprogramul Modernizarea satului romanesc
Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitafilor de invafamant
preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generate, licee, colegii nationale, precunt si alte
unitati de invatamantpreuniversitar, infiintate potrivit legii
In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind fman|ele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. IV alin. (1) din Ordonanja de urgenja a
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru
stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor fmantate din fonduri publice. aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 250/2017, ale art. 38 alin. (1) din Ordonan^a de urgenja a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene. ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. aprobata prin Legea nr.
89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 12 din Normele Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonan|ei de Urgenja a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului.
ministrul dezvoltarii regionale s.i administrate! publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;

/. Parfile contractante
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrafiei Publice, denumit in continuare MDRAP, cu
sediul in Bd. Libertatii, nr. 16, latura Nord. sector 5 Bucuresti. tel. : 0372.114.599 fax :
0372.111.549, cod fiscal 26369185, cont RO07TREZ23A705000510238X. deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuresti, reprezentat de domnul Paul jjiTANESCU. viceprim-ministru, ministrul
dezvoltarii regionale si administradei publice. in calitate de ordonator principal de credite. ca
autoritate publica centrala, coordonatoare a Programului national de dezvoltare locala
Si

Unitatea administrativ teritoriala COMUNA MILEANCA, judetul BOTOSANI, reprezentata
prin domnul Alexandra AZAMFIREI in calitate de primar, cu sediul in COMUNA
MILEANCA, judetul BOTOSANI, tel.: 0231/624635, fax: 0231/624696. cod fiscal: 3571567, cont:
RO60TREZ11821420265XXXXX, deschis la Trezoreria Orasului Darabani, ca beneficiar al
Programului national de dezvoltare locala, au convenit incheierea prezentului Contract de
finanjare.

//. Definifii
Termenii utilizati in prezentul contract vor avea urmatorul injeles:
a) MDRAP - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice
b) Contract de finanjare - reprezinta prezentul contract de finanjare
c) Program - Programul national de dezvoltare locala
d) Subprogramul - Subprogramul Modernizarea satului romanesc
e) Domeniul specific - Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generate, licee, colegii
nationale, precum si alte unitati de invatamant preuniversitar, infiintate potrivit legii;
f) Surse MDRAP - sume alocate prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat;
g) credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul
exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
h) credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot
ordonanja si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul
exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonan^a si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
i) Norme metodologice - Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonan^ei de Urgenja a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si
administrate! publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
///.

Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma plural si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
IV. Obiectul §i valoarea contractului
(1) Obiectul contractului il constituie alocarea unei finantari din bugetul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice in suma totala de 2^044.5L4,OOJe\u realizarea
obiectivului de investifii ,.Modernizare imitate de invatamant :Scoala Gimnaziala nr.! Mileanca,
corp CT^Jn baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale. administrate!
publice si fondurilor europene nr. 3435/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii §i
sumele alocate acestora pentru finantarea Programului nafional de dezvoltare locala, pentru judetul
BOTOSANI, in perioada 2017-2020, cu modificarile ulterioare.
(2) Valoarea totala a investitiei este de 2.158.715,00 lei.
(3) Cheltuielile aferente contribute! de la bugetul de stat sunt cele prevazute in Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 28/2013. aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare si in Normele Metodologice.
V. Modalitatea de transfer a sumelor
(1) Transferul sumelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice catre
beneficiar se va face in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor
metodologice, in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu aceasta destinafie precum si a
contractului de finan^are incheiat, pe baza cheltuielilor care se finanfeaza prin Program.
(2) Creditele bugetare aferente prezentului contract de finan|are se transfers beneficiarului in
ordinea cronologica de inregistrare la nivelul programului a solicitarilor de transfer a sumelor
necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrarilor executate. Solicitarea de transfer se
intocmeste in scris, in original, in functie de necesitati, corelat cu graficele de execude ale livrarii de
bunuri, prestari servicii, executie lucrari, in limita creditelor bugetare aprobate si a contractelor de

fmantare multianuale incheiate,
metodologice.

conform modelului corespunzator prevazut in Normele

(3) In situatia in care documentatiile transmise de beneficiar si inregistrate la Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in vederea decontarii nu sunt complete si conforme
cu prevederile legale si/sau necesita clarificari, se comunica beneficiarului, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii, observatiile si/sau propunerile necesare modificari/completarii
acestora, cu precizarea ca solicitarea de transfer revizuita cu modificarile/completarile ulterioare
aduse documentatiei initiate va primi un nou numar de inregistrare fund considerata solicitare noua.
(4) In situatia in care solicitarile de transfer la nivelul programului depa§esc 80% din
creditele bugetare disponibile in anul in curs, prevazute in buget. Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administrate! Publice procedeaza astfel:
a) notifica beneficiarii contractelor de fmantare prevazute la alin. (1) cu privire la data-limita
pana la care acestia mai pot depune solicitari de transferuri, data-limita fiind considerata data la care
solicitarea de transfer s-a inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice:
b) efectueaza transferurile catre beneficiari in limita creditelor bugetare disponibile, in
ordinea cronologica depunerii solicitarilor;
c) in situatia in care, dupa solicitarile de transfer depuse conform termenului prevazut la lit.
a), se constata ca mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferuri lor. Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice prelungeste termenul de depunere a solicitarilor pana la
utilizarea integrals a creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
d) in cazul in care solicitarile de transfer, depuse in termenele prevazute la lit. a) si c).
depasesc sumele aprobate in bugetul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice cu
aceasta destinatie, acestea se restitute beneficiarilor.
(5) Dupa primirea notificarii prevazute la lit. a) a alin. (4), beneficiarul dispune masurile
necesare evitarii inregistrarii de arierate, respectiv sistarea livrarii de bunuri, prestarea de servicii,
executia de lucrari sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite, cu
aplicarea prevederilor alin. (7) din prezentul contract.
(6) In situafia suplimentarii creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice notifica beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume in conditiile
alin. (2), (3) si (4).
(7) in situatia in care beneficiarul deconteaza sumele aferente contributiei de la bugetul de
stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, are dreptul sa solicite recuperarea acestora la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice deconteaza aceste sume in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu
aceasta destinafie, in limita contractului de finantare incheiat, numai pentru bunurile achizitionate si
serviciile/ lucrarile executate, efectuate dupa data intrarii in vigoarea a Ordonanjei de urgenta a
Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiar fiscale si pentru modificarea §i
completarea unor acte normative, precum si dupa data aprobarii listei obiectivelor propuse spre
finantare. Solicitarea va fi insotita de documente justificative prin care se va face dovada efectuarii
platii de la bugetul local sau alte surse legal constituite.
(8) in aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgen|a a Guvernului
nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea transferarii sumelor pentru
obligatiile de plata neonorate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
din lipsa creditelor bugetare si prevazute in contractele de finantare multianuale. beneficiarii pot

solicita in scris Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice transferarea acestor
sume.
(9) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se vireaza in conturile de venituri
deschise la Trezoreria Statului, conform clasificatiei bugetare.
(10) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenti se efectueaza in conturile de
cheltuieli bugetare corespunzatoare celor din care au fost efectuate platile in anii precedenti, pe
titlul de cheltuieli 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent".
(11) Pentru obiectivele de investitii incluse in Program, dar nefinantate sau finantate partial
din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, se pot transfera sume si pentru lucrarile efectuate anterior incheierii contractului de
finantare multianual si nedecontate de beneficiar, in limita creditelor bugetare aferente anului in
curs, conform contractului de finantare.
(12) Sumele acordate si neutilizate pana la finele anului urmeaza regimul juridic prevazut de
reglementarile emise in temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
VI, Durata contractului:
(1) Contractul de finanfare intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si are
valabilitate pana la finalizarea obiectivului de investifii, inclusiv punerea in funcdune a obiectivelor,
dupa caz, fara a depasi 4 ani, in limita creditelor de angajament aprobate si a creditelor bugetare
aprobate §i/sau estimate cu aceasta destinade, fara esalonarea anuala a creditelor bugetare, care se
inscriu cumulat pentru toata perioada de finantare.
(2) In functie de prevederile bugetare aprobate anual cu aceasta destinade, durata
contractelor de finantare prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita pana la maxim 2 ani.
(3) Pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare, valoarea creditelor de angajament
este egala cu valoarea creditelor bugetare.
VII. Drepturile §i obligajiile parfilor
(1) Paidle injeleg sa isi asume respectarea drepturilor si obligadilor aferente prezentului
contract, asa cum reies din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, aprobata prin Legea
nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si din Normele metodologice.
(2) Obligadile beneficiarului:
a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale sau contractuale:
b) de a actualiza corespunzator devizul general, dupa incheierea contractelor de achizide.
rezultand valoarea de finan|are a obiectivului de investide si de a-1 transmite Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, insodt de contractele de achizidi publice, in
termen de 30 zile calendaristice. Valoarea de finan^are a obiectivului de investide se aproba prin
hotarare de consiliu local/judetean si dupa emiterea autorizadei de construire, acestea se transmit la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in termen de 30 zile calendaristice;
c) de a permite verificarea de catre reprezentandi Ministerului Dezvoltarii Regionale, si
Administradei Publice, impreuna cu reprezentand cu atribufii de control din aparatul propriu al
Inspectoratului de Stat in Construcdi - I.S.C a exacdtadi si realitadi datelor transmise cu situada din
teren;
d) de a pune la dispozida Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administradei Publice, la
solicitarea acestuia, in termenul sj condi|iile specificate in solicitarea respectiva, toate documentele
justificative privind derularea investi|iei, raspunzand pentru realitatea, exactitatea si legalitatea
datelor prezentate;
e) de a permite, la solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
participarea reprezentand lor acestuia, in comisiile de receptie, in calitate de invitad;

0 beneficiarul are obligatia sa transmits Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate!
Publice toate documentele necesare monitorizSrii si finan|arii prin Program a obiectivelor de
investitii si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea acestora.
g) de a deschide conturi distincte. la o unitate a Trezoreriei Statului, conturi in care vor fi
virate sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administrate! Publice;
h) de a tine evidenja sumelor transferate sj a utilizarii lor;
i) de a nominaliza eel putin o persoanS din aparatul propriu, care sa asigure legatura cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice si sa puna la dispozitie toate informatiile
solicitate;
j) de a organiza receptia la terminarea lucrSrilor, in conditiile legii si de a transmite in copie
conform cu originalul, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor;
k) de a transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice documentele
privind justificarea utilizarii sumelor transferate acestora, conform modelului prevSzut in Normele
metodologice, inainte de a transmite o noua solicitare de transfer de sume;
1) de a respecta regulile de informare, prevSzute in Normele Metodologice;
m) de a transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice o notS
justificativa cu privire la orice modificare ulterioara a datelor transmise prin solicitarea cuprinzand
suma totala solicitata de la bugetul de stat in vederea realizSrii obiectivului de investitii, precum si
orice modificare cu privire la datele transmise in baza carora au fost incheiate contractele de
finantare.
n) de a utiliza modelele corespunzatoare prevazute in Normele Metodologice, in vederea
solicitarii sumelor ce urmeaza a fi transferate, in caz contrar, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice rezervandu-si dreptul de a nu da curs solicitarilor.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se obligS sa transfere. la
solicitarea scrisa a beneficiarului, prin ordin de plats, sumele care se pot finanta de la bugetul de
stat, necesare pentru lucrSrile executate/serviciile si a altor cheltuieli aferente obiectivului de
investitii, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinajie in bugetul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice.
VIII. Modiflcarea, completarea §i incetarea contractului definanfare
(1) Prezentul contract de finantare, poate fi modificat, prin acordul scris al partilor.
Constituie temeiuri justificate de modificare a contractului, dar fSra a se limita la. urmatoarele
situatii:
a) se suplimenteaza sau se diminueaza contribufia de la bugetul de stat. respectiv sursa
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice, in urma rectificarii bugetului de stat;
b) se efectueaza modificari in cadrul Ordinului viceprim-ministrului. ministrul dezvoltarii
regionale, administrate! publice si fondurilor europene nr. 3435/2017 privind aprobarea listei
obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului nafional de
dezvoltare locala, pentru judetul BOTOSANI, in perioada 2017-2020, cu modificarile ulterioare.
(2) Actele adiponale intra in vigoare in ziua semnarii lor de catre ultima parte, cu excep|ia
cazurilor in care prin actul adifional se confirma modificari intervenite in legislatia nafionala si/sau
comunitara relevanta, cu impact asupra executarii prezentului Contract, situatii in care modificarea
respectiva intra in vigoare de la data mentionata in actul normativ corespunzator.
(3) Prezentul contract de finantare inceteaza prin ajungere la termen, prin acordul partilor
consemnat in scris, prin rezilierea sa de catre una din parti, prin denunjarea sa unilaterala de catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice, precum si in celelalte cazuri prevazute
de lege.
(4) Prezentul contract de finance poate fi reziliat, unilateral, cu o notificare prealabila de 30
zile in situatia in care sunt incalcate prevederile legale sau contractuale. In aceasta situafie.
Beneficiarul are obligatia restituirii in intregime a sumelor deja primite in cadrul Contractului. in
conditiile prevazute la alin. (10) si (11) din prezentul articol.

(5) In cazul in care, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice constata ca,
utilizarea sumelor transferate catre beneficiar s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale sau
ale prezentului contract, il notifica pe beneficiar cu privire la prevederile incalcate si solicita
restituirea, in termen de 30 de zile calendaristice, a sumelor decontate necuvenit.
(6) In situatia in care beneficiarul nu restituie sumele decontate necuvenit in termenul
stabilit, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita in scris Ministerului
Finan^elor Publice sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare cu exceptia pla{ilor pentru
achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri
proprii. Alocarea si utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in
condign le altor acte normative se vor mentine.
(7) Dupa recuperarea sumelor de la beneficiar, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice va comunica aceasta in scris Ministerului Finantelor Publice, care dispune
incetarea restric|iilor prevazute la alin. (6)
(8) Prezentul contract de finanjare poate fi denunfat, unilateral, cu o notificare prealabila de
30 zile in situatia in care Beneficiarul nu este de acord cu incheierea unui act aditional conform alin.
1 lit. a) si b).
(9) Orice decontare necuvenita facuta de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice constituie plata nedatorata si Beneficiarul are obligatia de a restitui suma
respectiva in condifiile prevazute la alin. (10) si (11) din prezentul atticol. Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorata si care
trebuie restituita.
(10) In termen de 30 zile calendaristice de la data confirmarii de primire. de catre
Beneficiar, a notificarii cu privire la sumele datorate. acesta este obligat sa restituie sumele
notificate.
(11) Din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la alin. (10), se vor calcula majorari
de intarziere conform prevederilor legale.
IX. Forfa majora
(1) For-fa majora este evenimentul absolut imprevizibil. imposibil de impiedicat si
independent de voinja parlor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit
prezentului contract.
(2) Forja majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a for^ei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
(4) Partea contractanta care invoca for^a majora are obligatia de a notifica celeilalte par^i.
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie pentru
limitarea consecin^elor.
(5) Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala.
X. Solufionarea litigiilor
(1) Par^ile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin
tratative directe orice nein|elegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a
contractului.
(2) Daca partile nu ajung la solufionarea litigiului pe cale amiabila, atunci partile se pot
adresa instan^elor judecatoresti competente material din raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.
XL Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza prezentul contract de finance este limba romana.

XII. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legislate! in vigoare din Romania.
XIII. Comunicari
(1) Orice comunicare referitoare la indeplinirea prezentului contract de finantare trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
(3) Comunicarile intre par|i se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare dintre par}i, fiecare
exemplar avand aceeasi valoare juridica. In cazul in care exista neconcordante intre exemplarele
contractului de finan|are/adifionale, prevaleaza exemplarul ramas la MDRAP.
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