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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr. I\O 12022

pentru modificarea anexelor nr. 1 gi 2 la HotirArea Consiliului Judefean Covasna

nt.132/2021cru privire la aprobarea ,,Programului iudefean pentru dotarea spafiilor

destinate activititilor de tinereti in perio ada 2021-2024

Consiliul judefean Covasn4

intrunit in gedinla sa ordinard din data de 27 ianuarie 2022,

analizAnd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului ]udefean Covasna

pentru modificarea anexelor nr. L gi 2 la HotdrArea Consiliului fudelean Covasna nr.

1,3212021, cu privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor
destinate activitdfilor de tinere t", ir1 perioad a 2021 -2024,

vdzAnd Raportul Direcfiei economice, preflrm gi avizele comisiilor de specialitate

din cadrul Consiliului Judefean Covasna,

avAnd in vedere Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, flr
modificdrile qi completdrile ulterioare,

inbaza art. 173 alin. (5) lit. e), alin. (7) lit. c) gi in temeiul art. 196 ahn. (1) lit. a) din
Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:

Articol unic. Anexele nr. L gi 2 la HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr.

13212021 cu privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor

destinate activitdlilor de tineret", in perioada 2021-2024, se modifici gi se inlocuiesc cu

anexele nr. 1 gi 2 care fac parte integrantd din prezenta hotirAre.

Sita Buzdului,2T ianuarie 2022
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p. Secretar

Contrasemneazil,



Prezenta hotdrAre se difuzeazd astfel:

- 1 ex. la Institulia Prefectului - Judelul Covasna;

- 1 ex.la Compartimentul administralie public5;

- 1 ex. la Direclia economici.
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la HotdrAreanr. lo /2022
1la HotirArea nr. 132/2021,

,,Programul iudefean pentru dotarea spafiilor destinate activitefilor de tineret" in perioada
2021-2024

1. Obiectivele programului:
Potrivit Ordonanfei de urgenfd a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, autoritilile administraflei publice au obligafia sd asigure,
potrivit competenlelor lor si in condifiile legii, cadrul necesar pentru fumizarea diferitelor
servicii publice de interes local, printre care gi serviciile privind tineretul.
in comunele judeplui, precum si ir:r satele aparfindtoare ale municipiilor gi oragelor din judeful
Covasna existi multe organizatii de tineret formale si informale care nu dispun de spalii
comunitare destinate activitdfilor organizate de tinerii din mediul rural. ]udetul Covasna
intenfioneazi sd sprijine, in asociere cu unitdfile administrativ-teritoriale din judeful Covasna,
dotarea spafiilor destinate activititilor de tineret existente in mediul rural prin achizifionarea de
mobilier gi echipamente tehnice si de divertisment in vederea asigurdrii unui cadru optim
pentru desfdgurarea activitdfilor de tineret.

2. Scopul programului:
- Cofinanfarea dotdrii spa{iilor destinate activitdlilor de tineret tn perioada 2021. - 2024;
- Sprijinirea activitifii de tineret gi asigurarea cadrului adecvat de desfdsurare a acesteia la nivel
local;
- Asigurarea de condifii adecvate integrdrii socio-profesionale a tinerilor, conform necesitd[ilor
gi aspiraliilor acestora;
- Sporirea gradului de participare a tinerilor la viafa publicd gi incurajarea acestora in vederea
asumdrii responsabilitdfilor individuale sau de gflrp,precum gi sprijinirea tinerilor in vederea
participdrii active a acestora la viala economicd, educafionald gi culturald a judefului;
- Stimularea accesului tinerilor la informafie gi tehnologii informafionale, a mobilitilii gi a
voluntariatului in rAndul tinerilor;
- Promovarea dialogului intercultural gi combaterea rasismului, xenofobiei gi intoleranfei in
rAndul tinerilor;
- Asigurarea cadrului fizic Ai a condi(iilor necesare pentru participarea tinerilor la luarea
deciziilor din domeniul tineretului.

3. Contribufia financiari a judefului Covasna la program:
3.1. Contributia maximd a judeplui Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna nu va depdgi
15.000 lei/proiect din cheltuielile eligibile.
3.2. Finanlarea proiectelor de cdtre unitatea administrativ-teritoriali participantd din judeful
Covasna va fi in procent de minim 50% din cheltuielile eligibile.
3.3. Bugetul programului judelean se va stabili prin hotirArea consiliului judefean in cadrul
bugetului judeplui Covasna.

4. Beneficiarii programului:
Comunele din judeful Covasna, precum gi municipiile gi oragele din judepl Covasna pentru
satele aparlindtoare.



5. Criteriile de eligibilitate pentru obfinerea spriiinului financiar:
5.1. Solicitantul trebuie sd fie unitate administrativ-teritoriale din judelul Cova

5.2. Participarea solicitantului la program sd fie aprobati prin hotdrAre

respectiv.
,5,3., Spafiul destinat activitdfilor de tineret care urmeazd sd fie dotat sd fie

publicd/privati sau in folosinfa solicitantului.
5.4. Solicitantul sd participe cu un aport de cel pulin 50% din cheltuielile eligibile din valoarea

proiecfului ce urmeazd a se realiza.
5.5. Sunt considerate eligibile: mobilier, echipamente audiovizrtale, computer portabil cu

accesorii, ecruu:l de proiecfie, imprimanti multifuncfionald, tabld magneticd sau alte tipuri de

table (table plutd, tabld flipchart), echipamente gi accesorii pentru jocuri gi sporturi de interior
(masa ping pong, footsball, console cu accesorii, jocuri de societate etc.).

5.6. Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupd semnarea Acordului de asociere

incheiat intre pdrfi.
5.7.Data depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este 15 noiembrie.

5. Cheltuieli neeligibile:
- impozite gi taxe fiscale;

- costuri de intreEinere
- materiale consumabile;
- lucririle de reparafii, reabilitare, renovare;
- alte cheltuieli decAt cele specificate la punctul 5.5.

7. Criterii de selecfie a cererilor de finanfare:
7.1. Comisia de evaluare va verifica dacd documentatia depusd este completi gi corect

intocmitd.
7.2. in cazul in care proiectul este considerat eligibif va fi declarat cAgtigdtor gi se va aproba

finanfarea ir ordinea depunerii, pAnd la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

T.3Decizia comisiei de evaluare va fi comunicati solicitanfilor prin grija secretarului comisiei.

7.4.Ftnan\area se acordi inbaza unui acord de asociere care seincheie pe o perioadd de cel

mult 6luni, fdrd a depdgi data de 10 decembrie a anului curent.

8. Documentele necesare intocmirii cererii de finanfare:
a) Formular de solicitare a sprijinului financiar, conform anexei nr. 1.

b) HotdrArea Consiliului Local privind participarea la program, care sd confind ir
mod obligatoriu:

- titlul proiectului pentru care se solicitd sprijinul financiar in cadrul programului
jude[ean;

- denumirea programului, respectiv ,,Programul judefean pentru dotarea spafiilor
destinate activitifilor de tineret" in perioa da 2021'-2024;

- datele de identificare ale spafiului destinat realizirii proiectului:
. adresa gi suprafala acesfuia;
o denumirea imobilului in care se afli spafiul in cauzd (de exemplu: c[minul
culfural, primirie, gcoala, etc., aga cum este menlionat in Inventarul domeniului
public/privat sau in Cartea funciard), dacd este cazul;
o numirul Cdrfii funciare sau specificarea hotdrArii de Guvem sau de Consiliu

local de aprobare a Inventarului bunurilor din domeniul public/privat al unitdfii
administrativ-teritoriale, dupd caz;

)
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. numirul, data si pdrfile contractului cle inchiriere/comodat, dacd
- aprobarea functiondrii spafiului, fdrd schimbarea destinafiei, la adresa

perioadd de cel pufin 3 ani de la data finalizdrii proiectului, sub sancfiunea
acordate in cadrul programului;

'- desemnarea unei persoane, cu precizarea funcfiei/calitdtii acesteia, ca

pentru funcfionarea conform destinatiei a spaliului care face obiectul proiectului, precum sl
pentru folosinta bunurilor achizifionate in cadrul proiectului numai in scopul desfdgurdrii
activitdfilor de tineret, sub sancfiunea restituirii sumelor acordate in cadrul programului;

- asigurarea cofinanfdrii in proporfie de cel pufin 50%;
- aprobarea modelului de Acord de asociere.

c) Dovada dreptului de proprietate publicd sau privatd sau dovada dreptului de folosin{d,
respectiv:

- in cazul dreptului de proprietate: hotdrAre de Guvem, hotdrAre a consiliului locaf
extras de carte funciard din anul depunerii proiecfului, dupd caz,

- in cazul dreptului de folosinfd: contract de inchiriere sau de comodat, dupd caz, inscris
in carte funciard. Contractul de inchiriere sau de comoda! dupi caz, trebuie sd confind in mod
obligatoriu: acordul proprietarului imobilului, respectiv dreptul chiriagului/comodatarului cu
privire la desfdsurarea activitdfilor de tineret. Contractul de inchiriere sau de comodat, dupd
caz trebuie sX aibd o valabilitate de minimum 5 ani de la data depunerii proiectului la Consiliul
Judefean Covasna.

d) Memoriu justificativ semnat de primarul unitdlii administrativ-teritoriale participante
in care se vor specifica in mod obligatoriu urmdtoarele:

- datele generale, inclusiv orarul de funcfionare gi datele de identificare ale imobilului tn
care sunt desfdgurate activitdfile de tinere|

- necesitatea gi oportunitatea proiectului, detaliat, cu specificarea numirului tinerilor din
comund/sat, cu descrierea beneficiilor aduse tinerilor prin proiect etc.;

- activitdtile preconizate a fi desfdgurate in urmdtorii 3 ani in spafiul respectiv;
- asumarea rdspunderii pentru functionarea spafiului, fdrd schimbarea destinafiei, la

adresa specificatd, pe o perioadd de cel pulin 3 ani de la data finalizdrii proiectului;
- costuri estimative ale proiecfului;
- durata estimativd afinalizdrii proiectului;
- enumerarea concretd a cheltuielilor eligibile care vor fi finanlate in cadrul programului;
- dacd s-a mai solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Judefean Covasna pentru

acelagi tip de dotare destinat activitdfilor de tineret in perioada 2021-2024, iar in caz afirmativ
motivarea corespunzdtoare.

e) Oferte de pref pentru echipamentele care urmeazd a fi achizifionate;

f) Planul de activitate pentru urmdtorii 3 ani;

g) Declarafie p" proprie rdspundere a reprezentantului legal al solicitantului, conform
anexei nr. 2, din care si rezulte ci cheltuielile aferente sprijinului financiar sunt decontate
numai la Consiliul Judelean Covasna.

9. Modul de acordare a spriiinului financiar
9.1. Sprijinul financiar se acordd in conditiile decontdrii ulterioare a cheltuielilor

o



9.2. Beneficiarii rispund de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire

achizifii publice de furnizare, in conformitate cu prevederile legale,

utilizare a sumelor alocate gi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea gi

prezentate.
9.3. Beneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate

pe parcursul implementdrii proiectului, in conformitate cu prevederile
relevante.
9.4. Beneficiarul trebuie sd pdstreze toatd documentalia legatd de implementarea proiectului,
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin finanfare, conform legislafiei in vigoare.

9.5. Dupd recepfia bunurilor, beneficiarul va inainta decontul sprijinului financiar cdtre

Consiliul Judefean Covasna spre aprobare.
9.6. Pentru acordarea sprijinului financiar din partea Consiliului Judefean Covasna vor fi
depuse urmitoarele documente:

a) Adresd de solicitare a decontului cu numir de inregistrare,
b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul financiar acordat, cAt gi pentru

aporful propriu, care include enumerarea gi descrierea dotdrilor, precum si descrierea

impacfului acestora, confrom anexei nr.3;
c) Fotografii de documentare a bunurilor aferente dotdrii spafiilor destinate activitdfilor de

tineret achizifionate gi montate/puse in func{iune.

9.7. Formularul de decontare va fi irsofit de urmdtoarele acte justificative, in xerocopie, avAnd

gtampila gi semndtura beneficiarului, cu menfiunea ,,1n conformitate cu originalul":
a) facturd gi ordin de platd sau chitanfi fiscald, pentru achizifii de bunuri, emise pe numele

benef iciarului sprijinului financiar;
b) extras de cont pentru justificarea pldfii;
c) copia contractelor de achizifii publice de furnizare, inclusiv actele aditionale incheiate,

dacd este cazul;
d) anunful de atribuire, dupd caz;

e) proces-verbal de recepfie a dotdrilor achizifionate;
f) foaie de inventar a bunurilor achizifionate.

9.8. ln cazul renunfdrii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va contine solicitarea

incetirii acordului de asociere gi renunfdrii la sprijinului financiar.
g.g.in urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd sprijinul financiar

acordat in contul bancar specificat in cererea de finanfare.

L0. Perioada de desfiqurare a programului
Programul se va desf5gura i:r perioada 2021-2024.

1.L. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantd din prezentul ghid.

o



Judeful Covasfla
Anexa nr. I la Ghiclul solicitanntlui

FORMULAR DE SOLICITARE A SUBVENTIIL
privind finanlarea nerambursabili din fonduri publice a,,Programul i

spafiilor destinate activitifilor de tineret", in perioada

Solicitanfi: unitif i administrativ-teritoriale

Titlul proiectului;

Sprijin financiar solicitat (in lei):

I. Date despre unitatea administrativ-teritoriali.)
1. Denumirea sediul

2. Reprezentantul legal
a) Date ersonale ale ul:

o

b) Date ale financiar:

Denumire:

Sediul;

[Localitatea:
Codul pogtal;

lst,uau l*
r.Telefon:

l"--ul' l*eu
Fax:

Numele: Prenumele:

Iipul actului de identitate:

B.I./ c.t.

serla: numirul:

Cod numeric personal:

Numele: umele:

ipul actului de identitate:

B.I./c.t.

numdrul:

:odul numeric personal:



Judelul Covasfla
Anexa nr. I la Ghidul solicitantultti

3. Codul fiscal

Nr.:

4. Contul bancar (Cod IBAN)

II. Date tehnice privind investifia pentru care se soliciti subvenfia:

L. Localitatea:

2. Datele de identificare ale spaliului destinat activitifilor de tineret:

3. Denumirea imobilului in care se afli spatiul, daci este cazul:

4. Beneficiari
numirul total de persoane care formeazd, grupul linta:

o
5. Perioada de derulare a u1:

6. Descrierea scurti a dotirilor solicitate:

deschis la banca
- -i{:::*::ji.;'r'

numdrul contului bancar:

filiala/su cursala/agenlia:

Numele persoanelor cu drept de semn5furd

Cin data de

pAni in data de:

2
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Judeful Covasfla
Anexa nr. I la

7. Descrierea activitifilor preconizate a fi desfigurate in urmitorii 3 ani in spafiul pentru care
se solicita s financiar:

8. Persoana entru conform

9. Modalitili concrete de colaborare (daci existi). Precizali responsabilitilile partenerilor.

Numele partenerului gi statutul iuridic:

Contribulia partenerului;

a

J

Nume, prenume:

Funcfie/calitate:



Judelul Covasfla
Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului

III. Cofinantarea beneficiarului ( valoarea in lei) :

IV. Bugetul total al programului (in lei);

V. Subvenfia solicitati de la judeful Covasna (in lei):

Data:.....

,..........., (solicitant, nume, prenume gi funcfia)

semnitura

-)

o

(responsabil financiar)

semnifura

4



Anexa nr. 2la G

Subsemnatul/Subsemnata .

identitate seria ............, ru
domiciliul in localitatea
........, sc. ....,...., aP. .........,

Declarafie pe propria rispundere

eliberat de

'""., Sh. ......

........, identificat/identificatd cu actul de

sectorul/judeful

)

o

in calitate de reprezentant legal al

declar pe propria rispundere cd toate informafiile fumizate gi consemnate in prezenta cerere sunt
corecte gi complete.

inleteg cd orice omisiune sau incorectitudine ir prezentarea informafiilor in scopul de a obfine
avantaje patrimoniale sau de orice alti naturd este pedepsitd conform legii.

Declar pe propria rispundere cd dotdrile pentru care solicit finanlarea prin prezentul program nu
fac obiectul altui program de finanfare.

Semndtura autorizati solicitantului Funcfia

Data semndrii:



FORMULAR DE DECO

3 la Ghidul solicitantului

CIAR
vitifilor de tineret" in

deschis

din cadrul ",,Programului judefean pentru
perioada

Acord de asociere nr._ din data de _.
Unitatea administrativ-teritorialS:
Titlul proiectului:
Data inaintdrii decontului:

I. Raport de activitate
1. Descrierea activitililor desfdgurate pAnd la data intocmirii raportului:
2. Descrierea dotdrilor gi impactului acestora:

3. Alte comentarii (dupd caz):

II. Raport financiar
1. Date despre unitatea administrativ-teritoriald beneficiarH:

cu sediul in localitatea , iudetul Covasna, cod fiscal , contul nr

€

la Trezoreria reprezentat prin in calitate de primar
2. Date despre sprijinul financiar:

. valoarea sprijinului financiar de la bugetul judelean, in conformitate cu acordul incheiat:

_ lei
. valoarea aportului propriu: lei (minim 100% din valoarea sprijinului acordat)

3. Se anexeazd actele justificative.
4. Situalia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupd modelul prezentat mai jos):

Data.

:: ::: ::: :: : :: : : : : : : :::::: :: :: ::::#itant'nume'prenumeqi 
tuncfia)

Categoria de

cheltuieli
Numdrul

documentului

iustificativ

Unitatea care

a emis
documentul

Data Suma
Ce reprezintd
(decont sprijin

sau aport propriu)
Decont spriiin

Total spriiin (lei)

Aport propriu

Total aport propriu (lei)
Total general (lei):
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.2la HotirArea nr. Io lZ0ZZ

2la HotirArea nr. 132/2021)

MODEL
ACORD

Art.1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se incheie in vederea deruldrii ,,Programului judefean

pentru dotarea spafiilor destinate activitdfllor de tineret" in perioada2021-2024, ginu sub forma
unei asocieri cu personalitate juridicd.

'1,.2. Baza legald a acordului in ceea ce privegte oportunitatea deruldrii programului este

Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completirile ulterioare, HotdrArea Consiliului Judelean Covasna nr. 12021 cu privire la
aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor destinate activitdfilor de tineret" in
perioada 2021-2024, precum si HotdrArea Consiliului Local rtr. J_.

1.3. Procesul-verbal nr al Comisiei de evaluare si selectionare a

proiectelor depuse tn cadrul ,,Programului judelean pentru dotarea spafiilor destinate
activitdfilor de tineret" in perioa da 2021,-2024.

1.4. Scopul programului constd in dotarea spafiilor destinate activitd{ilor de tineret aflate
ftr comunele ;i in satele aparfindtoare ale oragelor gi municipiilor din judeful Covasna, in
perioada 2021 - 2024, respectiv in sprijinirea activitdlii de tineret gi asigurarea cadrului adecvat
de desfdgurare a acesteia la nivel local, asigurarea de condilii adecvate integrdrii socio-
profesionale a tinerilor, conform necesitifilor gi aspirafiilor acestora, sporirea gradului de
participare a tinerilor la viala publici gi incurajarea acestora in vederea asumirii
responsabilitdfilor individuale sau de grup, sprijinirea tinerilor in vederea participdrii active a
acestora la viala economici, educafionald gi culfurald a judefului, stimularea accesului tinerilor
la informalie gi tehnologii informafionale, a mobilitdgii 9i a voluntariatului ir rAndul tinerilor,
promovarea dialogului intercultural gi combaterea rasismului, xenofobiei gi intoleranlei ir
rAndul tinerilor, precum ;i asigurarea cadrului frzic Ai a condifiilor necesare pentru participarea
tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

Att. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. Judelul Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna cu sediul in municipiul SfAntu

Gheorghe, Piala Libertdfii nr. 4, judepl Covasna, tel. 026713'1.'1.190, reprezentat prin Tamds

Srindor, in calitate de pregedinte gi Veres J6nos, director executiv,

$r

2.2.

o

cu sediul ft:l

judeful Covasna, cod fiscal contul nr. deschis la

., reprezentat prin ..... ?n calitate de ...........

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condifiilor de colaborare a pdrfilor menfionate

mai sut in vederea dotdrii spafiilor destinate activitdtilor de tineret prin proiectul

, pentru spafiul datele de identificare ale spafiului destinat
reahzdrii proiectului: adresa gi suprafala acestuia; denumirea imobilului ir care se afli spafiul in
cauzd: de exemplu: cdminul culfural, primdrie, scoala, etc., aga cum este menfionat in lrventarul
domeniului public/privat sau in Cartea funciard, dacd este cazul; numdrul Cdrfii funciare sau

specificarea hotirArii de Guvern sau de Consiliu local de aprobare a Inventarului bunurilor din



domeniul public/privat al unitdlii administrativ-teritoriale, dupd caz; numdrul,

contractului de inchiriere/comodat, daci este cazul;).

3.2. Judeful Covasna prin Consiliul judelean Covasna contribuie cu

valoarea proiectului menlionat la punctul 3.1, dar nu mai mult de 15.000 de

eligibile, respectiv suma de lei necesard dotdrii spafiului
tineret in localitatea respectivd.

^nJ.J. va contribui cu

cheltuielile eligibile din valoarea proiectului ce urmeaz6, a se realiza.
3.4. Contribufia judefului Covasna va fi viratd in contul beneficiarului dupd terminarea

proiectului gi dupd depunerea documentelor justificative.

Art.4. DREPTURILE 9I OBLIGATIILE PARTILOR
4.1.. fudeful Covasn& prin Consiliul Judefean Covasna:

a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanfdrii proiectului;
b) are dreptul si solicite de la beneficiar rapoarte gi explicafii privind dotarea spafiilor

destinate activitd{ilor de tineret gi utilizarea sumelor alocate;

c) are dreptul sd modifice contribulia proprie sau sd rezilieze prezentul contract daci
beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori eronate, Precum gi in cazul

neir:rdeplinirii corespunzdtoare a obligafiilor contracfuale asumate de cdtre acesta, cu

recuperarea integrald a sumelor decontate.

4.2. prin Consiliul Local:

a) se obligd si asigure alocarea sumelor destinate finanldrii proiectului;
b) rdspunde de organizarea 9i derularea procedurilor de atribuire a contractelor de

achizilii publice de furnizare, in conformitate cu prevederile legale gi comunicd copia

contractelor de achizilii publice, inclusiv actele adifionale incheiate, dacd este cazul;

c) se obligd sd finalizeze proiectul qi sd depund decontul sprijinului financiar, impreund cu

documentele justificative, conform pct. 9 din Ghidul solicitantului ,,Programului judefean

pentru dotarea spaliilor destinate activitdfilor de tineret" ir perioada2021,-2024,in termenul de

valabilitate a prezentului acord;
d) se obligd s6. ut'rltzeze suma primitd numai in scopul dotirii spaliilor destinate

activitdfilor de tineref
, e) asigurd, prin (nume, prenume), funcfie/calitate)

funcfionarea spafiului prevdzut la pct. 3.L. fdrd schimbarea destinafiei acestuia, la adresa

specificatd, pe o perioadd de cel pufin 3 ani de la data finalizdrii proiectului, precum gi folosinfa

bunurilor care vor fi achizilionate in cadrul proiectului numai in scopul desfdguririi activitdfilor
de tineret, sub sancfiunea restifuirii sumelor acordate;

f) se obligd si reflecte corect in evidenlele sale contabile, toate operafiunile economico-

financiare ale proiectului gi si le prezinte Consiliului Judelean Covasna ori de cAte ori ii sunt

solicitate, pe durata deruldrii acordului;
g) se obligd si specifice cel pufin pe o suprafafd publicitard faptul cd proiectul a fost

realizatimpreund gi cu sprijinul ]udefului Covasna prin Consiliului Judelean Covasna;

h) se obligi sd accepte controlul gi verificdrile finanfatorului in legdturi cu modul de

utilizare a fondurilor ce reprezintd contribufie proprie a judeplui Covasna;

i) se obligd sd adopte o hotdrAre a consiliului local in cazul in care se schimbd datele de

identificare ale spaliului destinat realizdrii proiectului gi sd comunice, de indatd, Consiliului

Judefean Covasna.

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord igi produce efectele pe o perioadd de luni, ircepAnd cu data

semndrii acestuia de citre ambele pdr[, firi posibilitatea prelungirii acestuia.

')

o



[Prezentul acord tgi produce efectele, tncepftnd cu data semndrii acestuia de cd

plnd h data de 10 decembrie , fdrd posibilitatea prelungirii acestuia.l

ATt. 6 INCETANEA CONTRACTULUI
6.7. Prezentul contract inceteazd in urmitoarele cazuri:
a) expirarea duratei prezentului acord;
b) la cererea intemeiatd a uneia dintre pdr(i, de comun acord;
c) rezilierea unilaterald in cazul in care una dintre pirfi nu-gi indeplinegte obligaliile

contracfuale.

Art.7. FORTA MAIORA
7.1Forla majori exonereazd de rdspundere partea care o invoci, in condigiile legii. Partea

care invocd forfa majord va notifica imediat, ir scris, celeilalte pdrfi aparifia cazului de forld
majord.

Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Modificarea prezentului acord se poate face prin act adifional al cdrui model va fi

aprobat in prealabil prin hotirAre a autoritdfii deliberative.
8.2. Controlul asupra realizdrii programului gi cheltuirea sumelor conform destinaliei se

exercitd de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Covasna, cAt gi de cdtre alte organe de control abilitate de lege.

8.3. Toate neingelegerile apdrute intre pdrfi in legdturd cu interpretarea gi executarea

prezentei se solufioneazd. pe cale amiabild, sau, dacd nu este posibild, de cdtre instanfele
judecdtoregti.

Art. 9. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de cdtre pdrfi cu respectarea

prevederilor Regulamentului (UE) 201,61679 al Parlamentului European 9i al Consiliului Uniunii
Europene dn27 aprilie 201.6 privtnd protecfia persoanelor fizice ir ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter personal gi privind libera circula{ie a acestor date gi de abrogare a Directivei
95l46lCE (Regulamentul general privind protecfia datelor - RGPD).

Prezentul acord de asociere a fost incheiat astdzi intr-un numdr de 2
(doud) exemplare, av6nd fiecare aceeagi forfd juridicd, dintre care cAte un exemplar pentru
fiecare parte contractantd.
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