MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
$I ADMINISTRATIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA JILAVA

Nr.

Nr. 1146/ 20.02.2018
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CONTRACT DE FINANTARE
pentru
Programul nalional de dezvoltare locald
Subprogramul Modernizareu satului romhnesc
realizare/modernizare/reabilitare
de poduri, podele, pasaje sau punli pietonale
Domeniul

in conformitate cu prevederile

art. 34 alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice
lpcale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ale art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgen{d a
Guvernului rc.612017 pentru modificarea qi completarea unor acte normative, precum qi pentru
stabilirea unor mdsuri privind realizarea investiliilor finanfate din fonduri publice, aprobat6 cu
modificdri si completdri prin Legea nr.25012017, aIe art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenJd a
Guvernului nr. 9012017 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, modificarea qi completarea unor acte
normative qi prorogarea unor termene, ale art. 10 din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr.
2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald, aprobatd prin Legea nr.
8912015, cu modificarile qi completdrile ulterioare ;i ale art. 12 din Normele Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvemului nr. 2812013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locald, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltdrii regionale gi administratiei publice ff. 185112013, republicat, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

I. Pdrlile contractante

Ministerul Dezvoltirii Regionale qi Administrafiei Publice, denumit in continuare MDRAP, cu
sediul in Bd. Libertafii, ff. 16, latura Nord, sector 5 Bucureqti, tel. : 0372.114.599 fax :
0372.111.549, cod fiscal 26369185, cont RO07TR8223A105000510238X, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureqti, rcprezentat de domnul Paut STANESCU, viceprim-ministru, ministrul
dezvoltdrii regionale qi administra{iei publice, in calitate de ordonator principal de credite, ca
autoritate publici centrall, coordonatoare a Programului na{ional de dezvoltare locall
$i
Unitatea administrativ teritorialfl COMUNA JILAVA, jude{ul ILFOV, reprezentati prin
domnul Ilie Petre ELEFTERIE in calitate de primar, cu sediul in COMUNA JILAVA, judetul
ILFOV, tel.: 02114570115, fax: 02I|457II7I, cod fiscal: 442079I, cont:
RO33TREZ42T2|420265XXXXX, deschis la Trezoreia Trezorerta llfov, ca beneficiar al
Programului nafional de dezvoltare locali, au convenit incheierea prezentului Contract de
finan!are.

II. DeJinilii
Termenii utilizali in prezentul contract vor avea urmdtorul inteles:
a) MDRAP - Ministerul Dezvoltlrii Regionale gi Administraliei Publice
b) Contract de finanlare - reprezintd prezentul contract de hnanlare
c) Program - Programul na{ional de dezvoltare locald
d) Subprogramul - Subprogramul Modernizarea satului rom6nesc
e) Domeniul specific - Domeniul realizarelmodernizare/reabilitare de poduri, podefe, pasaje
sau punli pietonale;
f) Surse MDRAP - sume alocate prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat;
g) credit de angajament - limita maximd a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul
exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
h) credit bugetar - suma aprobatd prin buget, reprezent6nd limita maximd pdn6 la care se pot
ordonanla gi efectua pl6li in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul
exerciliului bugetar qi/sau din exerci{ii anterioare pentru ac{iuni multianuale, respectiv se pot
angaja, ordonanla qi efectua pldli din buget pentru celelalte acfiuni;
i) Norme metodologice - Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului nafional de
dezvoltare local6, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale gi
administratiei publice nr. 1 85 1/20 1 3, republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

III. Interpretare
in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma plural gi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
IV, Obiectul

Si vuloareu

contractului

(1) Obiectul contractului il constituie alocarea unei finanldri din bugetul Ministerului
Dezvoltirii Regionale qi Administrafiei Publice in sumd totald de 20.509 {26,72 lei pentru
realizarea obiectivului de investilli ,,Construcfie pasaj denivelat peste calea.feral,a - Strada Centurii

comuna Jilava, judeyul llfov" in baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii
regionale, administratiei publice qi fondurilor europene nr. 328912017 privind aprobarea listei
obiectivelor de investi{ii gi sumele alocate acestora pentru finanfarea Programului nafional de
dezvoltare localS, pentru judeful ILFOV, in perioada 2017-2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
(2) Valoarea totald a investiliei este de 23.944.441,06 lei.
(3) Cheltuielile aferente contribufiei de la bugetul de stat sunt cele prevdzute in Ordonanla
de urgenfd a Guvernului nr, 2812013, aprobatd prin Legea nr. 8912015, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare qi in Normele Metodologice.
V. Modalitatea de transfer a sumelor

(1) Transferul sumelor de la Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice cdtre
beneficiar se va face in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgen!6 a Guvernului nr.
2812013, aprobatS prin Legea nr.8912015, cu modihcdrile qi completdrile ulterioare gi ale Normelor
metodologice, in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu aceastd destinafie precum qi a
contractului de frnanlare incheiat, pebaza cheltuielilor care se finanleazd prin Program.
(2) Creditele bugetare aferente prezentului contract de finanlare se transferd beneficiarului in
ordinea cronologicd de inregistrare la nivelul programului a solicitdrilor de transfer a sumelor
necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrdrilor executate. Solicitarea de transfer se
intocmegte in scris, in original, in funclie de necesitSli, corelat cu graficele de execu{ie ale livrdrii de
bunuri, prestdri servicii, execufie lucr6ri, in limita creditelor bugetare aprobate gi a contractelor de
ftnanlare multianuale incheiate, conform modelului corespunzdtor prevdzut in Normele
metodologice.

(3) in situalia in care documentaliile transmise de beneficiar qi inregistrate la Ministerul
Dezvoltdrii Regionale Ei Administratiei Publice in vederea decontdrii nu sunt complete gi conforme
cu prevederile legale ;i/sau necesitd clarificdri, se comunicd beneficiarului, in termen de 5 zlle
lucrdtoare de la data inregistrdrii, observaliile qi/sau propunerile necesare modificdri/completdrii
acestora, ct precizarea cd solicitarea de transfer revizuitd cu modificdrile/completdrile ulterioare
aduse documentaliei iniliale va primi un nou numdr de inregistrare fiind consideratd solicitare nou5.

(a) in situalia in care solicitdrile de transfer la nivelul programului depdqesc 80% din
creditele bugetare disponibile in anul in curs, prevdzute in buget, Ministerul Dezvoltdrii Regionale
qi Administratiei Publice procedeazd astfel:
a) notificd beneficiarii contractelor de finanlare prevdzute la alin. (1) cu privire la data-limitd
pdnd la care aceqtia mai pot depune solicitdri de transferuri, data-limitd fiind consideratd data la care
solicitarea de transfer s-a inregistrat la Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administrafiei Publice;

b)

efectueazd transferurile cdtre beneficiari
ordinea cronologicl depunerii solicitdrilor

in limita creditelor bugetare disponibile,

in

c) in situaJia in care, dupd solicitdrile de transfer depuse conform termenului prevdzut la lit.
a), se constatd cd mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferurilor, Ministerul Dezvoltdrii
Regionale qi Administratiei Publice prelungeqte termenul de depunere a solicitdrilor pAnd la
itilizarea integrald a creditelor bugetare aprobate cu aceastd destinafie;

d) in cazul in care solicitdrile de transfer, depuse in termenele prevdzute la lit. a) gi c),
depdqesc sumele aprobate in bugetul Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
aceastd destinafie, acestea se restituie beneficiarilor.

Administraliei Publice cu

(5) DupA primirea notificdrii prevdzute la lit. a) a alin. (4), beneficiarul dispune mdsurile
necesare evitdrii inregistrdrii de arierate, respectiv sistarea livrdrii de bunuri, prestarea de servicii,
execulia de lucrdri sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite, cu
aplicarea prevederilor alin. (7) din prezentul contract.

(6) in situafia suplimentdrii creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltdrii Regionale

qi

Administra(iei Publice notificd beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume in condiliile
alin. (2), (3) ei (a).

(7) in situa{ia in care beneficiarul deconteazd sumele aferente contribu}iei de la bugetul de
stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, are dreptul sd solicite recuperarea acestora la
Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administra{iei Publice. Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
Administraliei Publice deconteazd. aceste sume in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu
aceastd destina{ie, in limita contractului de finanlare incheiat, numai pentru bunurile achizifionate qi
serviciile/ lugrdrile executate, efectuate dupd data intrdrii in vigoarea a OrdonanJei de urgen!6 a
Guvemului rr. 4612015 pentru stabilirea unor mdsuri financiar fiscale gi pentru modificarea gi
completarea unor acte normative, precum qi dupd data aprobdrii listei obiectivelor propuse spre
finanfare. Solicitarea va fi insolitd de documente justificative prin care se va face dovada efectudrii
pldlii de la bugetul local sau alte surse legal constituite.

(S) in aplicarca prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanla de urgenti a Guvernului
nr. 2812013, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, in vederea transferdrii sumelor pentru
obligaliile de platd neonorate de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administrafiei Publice,
din lipsa creditelor bugetare qi prevdzute in contractele de finanlare multianuale, beneficiarii pot
solicita in scris Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice transferarea acestor
sume.

(9) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se vkeazd in conturile de venituri
deschise la Trezoreria Statului, conform clasificafiei bugetare.

(10) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenli se efectueazd in conturile de
cheltuieli bugetare corespunzdtoare celor din care au fost efectuate pldfile in anii precedenfi, pe
titlul de cheltuieli 85 "Pl6li efectuate in anii precedenli qi recuperate in anul curent".
(11) Pentru obiectivele de investi{ii incluse in Program, dar nefinanfate sau finanfate par,tial
din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei
Publice, se pot transfera sume qi pentru lucrdrile efectuate anterior incheierii contractului de
finanJare multianual qi nedecontate de beneficiar, in limita creditelor bugetare aferente anului in
curs, conform contractului de finanfare.
(12) Sumele acordate qi neutilizate p0nd la finele anului urmeazd regimul juridic prevdzut de
reglementdrile emise in temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 50012002, cu modificbrile qi
completdrile ulterioare.
VI. Durata contractului:

(55)

Contractul de finantare intrd in vigoare la data semndrii lui de cdtre ultima parte gi

are

valabilitate pdndlafrnalizarea obiectivului de investilii, inclusiv punerea in functiune a obiectivelor,
dupd caz, ftrd a depdgi 4 ani, in limita creditelor de angajament aprobate qi a creditelor bugetare
aprobate qi/sau estimate cu aceastd destinatie, fird eqalonarea anuald a creditelor bugetare, care se
inscriu cumulat pentru toatd perioada de finanlare.
(56) In funcfie de prevederile bugetare aprobate anual cu aceastd destinafie, durata
contractelor de finanfareprevdzutd la alin. (1) poate fi prelungitdpind,la maxim 2 an|
(3) Pe perioada de valabilitate a contractelor de finanlare, valoarea creditelor de angajament
este ega16 cu valoarea creditelorbugetare.

VII. Drepturile Si obligaliile piirlilor

(l) Parfile inteleg sd iqi asume respectarea drepturilor

qi obligaliilor aferente prezentului
contract, a$a cum reies din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 2812013, aprobatd prin Legea
ru.8912015, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare qi din Normele metodologice.
(2) Obligaliile beneficiarului :
a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale sau contractuale;
b) de a actualiza corespunzdtor devizul general, dupd incheierea contractelor de achizitie,
rezultdnd valoarea de finantare a obiectivului de investitie qi de a-l transmite Ministerului
Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice, insofit de contractele de achizilii publice, in
termen de 30 zile calendaristice. Valoarea de finanlare a obiectivului de investilie se aprobd prin
hotdr0re de consiliu local/judelean qi dupl emiterea autoizaliei de construire, acestea se transmit la
Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice, ?n termen de 30 zile calendaristice;
c) de a permite verificarea de cdtre reprezentan{ii Ministerului Dezvoltdrii Regionale, qi
Administratiei Publice, impreun[ cu reprezentanli cu atribuJii de control din aparatul propriu al
Inspectoratului de Stat in ConstrucJii - I.S.C a exactit5lii qi realitSlii datelor transmise cu situatia din
teren;

d) de a pune la dispozilia Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administra{iei Publice, la
solicitarea acestuia, ?n termenul gi condiliile specificate in solicitarea respectivd, toate documentele
justificative privind derularea investiliei, rdspunzdnd pentru realitatea, exactitatea qi legalitatea
datelor prezentate;
e) de a permite, la solicitarea Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice
participareareprezentantilor acestuia, in comisiile de recepJie, in calitate de invitafi;
f) beneficiarul are obligalia sE transmitd Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi AdministraJiei
Publice toate documentele necesare monitorizdrii gi finantdrii prin Program a obiectivelor de
investiJii qi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea gi legalitatea acestora.

g) de a deschide conturi distincte, la o unitate a Trezoreiei Statului, conturi in care vor fi
virate sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltirii Regionale qi
Administratiei Publice;
h) de a line eviden{a sumelor transferate qi a utiliz5rii lor;
i) de a nominaliza cel pulin o persoand din aparatul propriu, care sd asigure legdtura cu
Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi AdministraJiei Publice qi sd pund la dispozifie toate informa{iile
solicitate;

j)

de a organizareceptia la terminarea lucrdrilor, in condiliile legii qi de a transmite in copie
conform cu originalul, Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi AdministraJiei Publice procesul-verbal
de recep{ie la terminarea lucrdrilor;
k) de a transmite Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice documentele
privind justificarea utilizdrii sumelor transferate acestora, conform modelului prevdzvt in Normele
metodologice, inainte de a transmite o noud solicitare de transfer de sume;
l) de a respecta regulile de informare,prevdzute in Normele Metodologice;
m) de a transmite Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administratiei Publice o notd
justificativd cu privire la orice modificare ulterioard a datelor transmise prin solicitarea cuprinzdnd
suma totald solicitatd de la bugetul de stat in vederea realizd,"ii obiectivului de investifii, precum qi
orice modificare cu privire la datele transmise in baza cdrora au fost incheiate contractele de
finanfare.
n) de a utiliza modelele corespunzdtoare prevdzute in Normele Metodologice, in vederea
solicitArii sumelor ce urmeazd a fi transferate, in caz contrar, Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
AdministraJiei Publice rezervAndu-qi dreptul de a nu da curs solicitdrilor.
(3) Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice se obligd s5 transfere, la
solicitarea scrisd a beneficiarului, prin ordin de platd, sumele care se pot finanla de la bugetul de
stat, necesare pentru lucrdrile executate/serviciile gi a altor cheltuieli aferente obiectivului de
investilii, in limita fondurilor aprobate anual cu aceastd destinafie in bugetul Ministerului
Dezvoltdrii Regionale qi Administratiei Publice.

VIIL Modificarea, completurea

Si tnceturea

contructului

finunlare
(1) Prezentul contract de finan{are, poate fi modificat, prin acordul scris al pdrfilor.
Constituie temeiuri justificate de modificare a contractului, dar fhrd a se limita la, urmdtoarele
de

situalii:

a) se suplimenteazd sau se diminueazd contributia de la bugetul de stat, respectiv sursa
Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administra{iei Publice, in urma rectificdrii bugetului de stat;
b) se efectueazd modificdri in cadrul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii
regionale, administraliei publice qi fondurilor europene nr. 328912017 privind aprobarea listei
obiectivelor de investitii qi sumele alocate acestora pentru finanfarea Programului national de
dezvoltare locald, pentru judeful ILFOV, in perioada 2017-2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

(2) Actele adilionale intrd in vigoare in ziua semndrii lor de cdtre ultima parte, cu exceplia
cazurtlor in care prin actul adilional se confirmd modificdri intervenite in legislafia nationald gi/sau
comunitard relevant[, cu impact asupra executdrii prezentului Contract, situafii in care modificarea
respectivd intrd in vigoare de la data menlionatd in actul normativ corespunzdtor.
(3) Prezentul contract de finanJare inceteazd prin ajungere la termen, prin acordul p5rfilor
consemnat in scris, prin rezilierea sa de cdtre una din pdrfi, prin denun{area sa unilaterald de cdtre
Ministerul Dezvoltdrii Regionale ;i Administratiei Publice, precum gi in celelalte cantri prevdzute
de lege.

(4) Prezentul contract de finanlare poate fi rezlliat, unilateral, cu o notificare prealabild de 30
zile in situalia in care sunt incSlcate prevederile legale sau contractuale. In aceastd situa{ie,
Beneficiarul are obligalia restituirii in intregime a sumelor deja primite in cadrul Contractului, ?n
conditiile prevdzute la alin. (10) qi (11) din prezentul articol.

(5) In cazul in care, Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administratiei Publice constatd c6,
utTlizarea sumelor transferate cdtre beneficiar s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale sau
ale prezentului contract, il notificd pe beneficiar cu privire la prevederile incdlcate qi solicitd
restituirea, in termen de 30 de zile calendaristice, a sumelor decontate necuvenit.
(6) in situafia in care beneficiarul nu restituie sumele decontate necuvenit in termenul
stabilit, Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice solicitd in scris Ministerului
Finantelor Publice sistarea alimentdrii atdt cu cote defalcate din impozitul pe venit, cAt qi cu sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare cu exceptia pldlilor pentru
achitarea drepturilor salariale qi a contributiilor aferente atunci cdnd nu pot fi asigurate din venituri
proprii. Alocarea qi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit qi a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in
condiliile altor acte normative se vor men{ine.
(f DupA recuperarea sumelor de la beneficiar, Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
Administraliei Publice va comunica aceasta in scris Ministerului Finanlelor Publice, care dispune
incetarea restricJiilor prevdzute la alin. (6)
(8) Prezentul contract de finanlare poate fi denunlat, unilateral, cu o notificare prealabild de
30 zile in situaJia in care Beneficiarul nu este de acord cu incheierea unui act adiiional conform alin.
I lit. a) qi b).
(9) Orice decontare necuvenitd fbcutd de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
AdministraJiei Publice constituie platd nedatoratd qi Beneficiarul are obligatia de a restitui suma
rgspectivd in condiliile prevdzute la alin. (10) gi (11) din prezentul articol. Ministerul Dezvoltdrii
Regionale qi Administratiei Publice va notifica Beneficiarul cu privire la suma datoratd gi care
trebuie restituitd.

(10) In termen de 30 zile calendaristice de la data confirmdrii de primire, de cdtre
Beneficiar, a notificdrii cu privire la sumele datorate, acesta este obligat sd restituie sumele
notificate.
(11) Din ziuaurmdtoare expirdrii termenului prevdzut la alin. (10), se vor calcula majordri
de intirziere conform prevederilor I e gale.

IX. Forla majord

(1) Forfa majord este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat qi
independent de voin{a pdrfilor, care le opreqte sd-gi execute obligaliile ce le revin potrivit
prezentului contract.
(2) Forla majord exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
(3) indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore, dar frrd
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pind la apailia acesteia.
(4) Partea contractantd care invocd fo(a majord are obliga[ia de a notifica celeilalte pd4i,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie pentru
limitarea consecinlelor.
(5) Cazul fortuit nu este exonerator de rdspundere contractuald.

X. Solulionareu litigiilor

(1) Pdrfile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe orice neinJelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a
contractului.
(2) Dacd pdrtile nu ajung la solufionarea litigiului pe cale amiabild, atunci pdr{ile se pot
adresa instantelor judecdtoregti competente material dinrazateritorialI a Municipiului Bucuregti.

XI. Limba care guverneazd contructal
Limba care guverneazdprezentul contract de finan{are este limba romin6.

XII. Legea aplicabild contractului
Contractul va fi interpretat conform legislaliei in vigoare din Rom6nia.

XIII. Comunicdri
(1) Orice comunicare referitoare la indeplinireaprezentului contract de finanJare trebuie sd
fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdtin momentul transmiterii c6t qi in momentul
primirii.
(3) Comunicdrile intre pdrfi se pot face qi prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare dintre pdrfi, fiecare
exemplar avAnd aceeagi valoare juridicd. in cazul in care existd neconcordante intre exemplarele
contractului de finanJare/adilionale, prevaleazd exemplarul rdmas la MDRAP.
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