FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Contract nr. _______ din data de ______________

privind acordarea unei subventii pentru participare la
Programul Şcoala după şcoală in cadul proiectului
POCU/18/4/1/101899
"Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient"
1).

Comuna Coltau, cod de identificare fiscala 16384650, cu sediul in Str. Principala, nr. 1 G, Comuna

Coltau, Sat Coltau, judetul Maramures, cod postal 437283, România, telefon/fax 0744502962 / 0262289289,
poștă electronică primaria_coltau@yahoo.com, reprezentată legal de domnul Cendes Lajos, Primar, pe de o
parte

si

2).
roman,

Dl/Dna ...............................................................................................................................
CNP

....................................,

........................................,
Ap.................,

tel.

BI/

CI

seria

...........,

Str...........................................................

.......................,

in

calitate

de

nr.

.......................,

Nr.........,

Parinte/Tutore

al

cetatean

domiciliat

in

Bloc...........,

Et.............,

Beneficiarului

subventiei

.............................................., pe de alta parte,
au convenit sa încheie prezentul contract privind acordarea unei subventii pentru participarea la Programul
Şcoala după şcoală in cadul proiectului POCU/18/4/1/101899 - "Incluziune sociala prin interventii
integrate inovativ si eficient", cu respectarea urmatoarelor clauze:
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Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea unei subventii beneficiarului pe durata participarii la
Programul Şcoala după şcoală, în valoare de 1.800 lei (200 lei/luna), in cadrul Proiectului " Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient " – ID POCU/18/4/1/101899.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Durata contractului este de la ........................... pana la data de ................................

Art.3. CONDITIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENTIEI
3.1. Dl/Dna ........................................................... va primi subventia în cuantum de 1.800 lei (200 lei/luna),
subventie care va fi suportata din Contractul de finantare POCU/18/4/1/101899, Proiect "Incluziune sociala
prin interventii integrate inovativ si eficient".
3.2. Documentele solicitate Beneficiarului subventiei pentru acordarea subventiei sunt:

a. Buletin/Carte de identitate/Certificat nastere – copie conform cu originalul
b. Cerere de acordare a subventiei
c. Declaratie pe propria raspundere a Beneficiarului subventiei, sub sanctiunea codului penal pentru fals
în declaratii, din care sa reiasa ca subventia primita nu se suprapune cu alte finantari publice sau
fonduri europene primite pentru acelasi scop, pentru evitarea dublei finantari.

3.3. Plata Subventiei se va face in contul deschis pe numele Beneficiarului, pe baza borderoului centralizator
de acordare a subventiei si a listei de prezenta la Programul Şcoala după şcoală.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1.

Comuna Coltau are urmatoarele obligatii:

a. Plateste Beneficiarului subventia prevazuta la art.3 în conditiile si termenele stipulate în prezentul
contract, sub conditia îndeplinirii de catre Beneficiar a propriilor obligatii.

4.2. Beneficiarul subventiei are urmatoarele obligtii:

a. De a participa la Programul Şcoala după şcoală derulat in cadrul proiectului POCU/18/4/1/101899
(minim 80% la activități în cadrul proiectului).
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b. La primirea subventiei - Parintele/Tutorele al Beneficiarului, este obligat sa prezinte copia actului sau
de identitate si copia certificatului de nastere pentru Beneficiarul Programului Şcoala după şcoală.

Art. 5. CLAUZA PENALA

5.2. In cazul in care Beneficiarul subventiei a folosit documente falsificate pentru obtinerea subventiei,
contractul se va rezilia de drept fara nicio formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara,
Beneficiarul fiind decazut si din dreptul de a mai participa pentru o perioada de timp nedeterminata, in oricare
din programele derulate de Comuna Coltau.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1 Prezentul contract înceteaza prin:

a. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b. acordul partilor;
c. denuntare unilaterala a contractului de catre Comuna Coltau – Beneficiarul contractului de finantare
POCU/18/4/1/101899, în caz de incalcare a obligatiilor contractuale de catre Beneficiarul subventiei,
considerate esentiale pentru contract.

Art.7. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Partile au obligatia de a nu ceda sau transfera total sau partial, sub orice forma, obligatiile asumate prin
prezentul contract.
7.2. Cesiunea nu va exonera partea care a initiat-o de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin
contract.

Art. 8. COMUNICARI / NOTIFICARI
8.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între parti va fi considerata valabil îndeplinita
daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata în prezentul contrat, în scris prin serviciul postal, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
8.2. În cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic.
8.3. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate în considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate
prin una din modalitatile mai sus prevazute.
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8.4. În situatia în care una din parti isi schimba adresa sau numerele de telefon/fax sau contul bancar are
obligatia notificarii celeilalte parti în termen de 5 zile.
8.5. În cazul în care obligatia de la pct 8.4 nu este îndeplinita toate comunicarile/ notificarile transmise partii
respective vor fi considerate valabile si opozabile partii în cauza care nu va putea invoca neprimirea acestora.

Art. 9. FORTA MAJORA
9.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, în cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,
imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa închierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau
partial obligatiile asumate.
9.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti, în scris , în maximum
5 (zile) de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la
aparitie.
9.3. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa
aduca la cunostinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
9.4. Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta
la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri
de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

Art. 10. LEGEA APLICABILA

10.1. Prezentul Contract se supune legilor romane si se afla sub jurisdictia instantelor romane.

Art. 11. LITIGII
11.1 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea , interpretarea , executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
11.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, atunci litigiile vor fi înaintate spre
solutionare instantelor judecatoresti civile din Municipiul Baia Mare.

Art. 12. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, încheiat între partile contractante.
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Prezentul contract a fost încheiat si semnat într- un numar de 3 exemplare, doua exemplare pentru Comuna
Coltau - Beneficiarul contractului de finantare POCU/18/4/1/101899 si unul pentru Beneficiarul subventiei
prin Parinte/Tutore, astazi ………………… la …………………...

Comuna Coltau

BENEFICIAR,

PRIMAR,

____________________________

Cendes Lajos

prin Parinte/Tutore

_____________________________

Manager proiect
Stan George Madalin
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