Axa prioritara 4: Incluziunea sociala și combaterea saraciei
Titlu proiect: „Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!”
Cod SMIS proiect:114955
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Anexa 3

CONTRACT DE SUBVENTIE
Nr. ................. /................................

In temeiul:
 Contractul de finantare nr. POCU 140/4/2/114955/ 27.02.2018 pentru proiectul „Masuri
integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!”;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare ;
 Ordonanta de urgnta nr. 40 din 23 septembrie 2015

privind gestionarea financiara a

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020 .

1. PARTILE CONTRACTANTE:
A. Comuna Jurilovca, cu sediul in localitatea Jurilovca, Str. 1 Mai, Nr 2, judetul Tulcea, Cod de
inregistrare fiscala 4793952, prin reprezentant legal Ion Eugen-Primar, in calitate Beneficiar al
proiectului “„Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare locala sustenabila!” Cod
SMIS proiect:114955
Si
B. Domnul/Doamna, ______________________________________________, nascut(a) in data de
___________________,

domiciliat(a)

in

localitatea

__________________________

,

str.______________________________________, nr._________, bl. _______, sc. _______,
1

ap._______,

judet

________________________________,

avand

CNP

_____________________________________ in calitate de CURSANT

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului il constituie acordarea unei subventii pentru
programului

de

formare

participarea si absolvirea

profesionala « __________________________________________ »,

organizat in cadrul al proiectului „Masuri integrate in comuna Jurilovca - Pasi spre dezvoltare
locala sustenabila!”

3. VALOAREA SUBVENTIEI: este in suma de 1.800,00 Lei.

4. DURATA CONTRACTULUI :
De la data semnarii contractului si :
a)

pana la indeplinirea conditiilor contractuale și plata subven tiei.

b)

pana la constatarea neindeplinirii conditiilor contractuale si respingerea cererii de subventie.

5. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR:
I. Comuna Jurilovca:
a) se obliga sa plateasca subventia cursantului, dupa finalizarea programului de formare profesionala
si absolvirea acestuia;
b) are dreptul sa controleze modul de respectare a obligatiilor asumate prin prezentul contract;
c) va verifica organizarea activitatilor de formare profesionala, asigurandu-se de buna desfasurare a
acestora.

II. Cursantul se obliga:
a) sa

participe

la

programului

de

formare

profesionala

« ________________________________________ », cu o durata de ___ ore-partea teoretica si
___ ore-partea practica;
b) sa participe la examenul de absolvire. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau
20% absente motivate din durata totala a programului conduce la pierderea dreptului
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beneficiarului de a sustine examenul de absolvire, antrenand raspunderea pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale;
c) sa respecte prevederile Procedurii de acordare a subventiei;
d) sa anunte in termen de 15 zile de la angajare furnizorul de curs și Primaria Jurilovca in privinta
angajarii și sa depuna o adeverinta de angajare sau contractul individual de munca.

6. MODALITATEA DE PLATA A SUBVENTIEI:
a) Plata se va face in cont bancar, dupa comunicarea persoanei care solicita subventia, a codului
IBAN, prin depunerea la dosarul subventiei a adresei din partea bancii din care sa reiasa codul
IBAN și numele titularului de cont; Plata se va face si pri n mecanismul cererilor de plata.
b) Plata se va face dupa analiza si verificarea eligibilitatii dosarelor.
c) Valoarea unei subventii este de 1.800,00 lei pentru fiecare absolvent al cursului. Subventiile vor fi
acordate din bugetul Beneficiarului proiectului-Comuna Jurilovca. Cuantumul subvenției este 5
lei/ oră pentru cursanții care participă la programe de calificare, si va fi calculata si
acordata, functie de prezenta la cursul de calificare.
d) Plata se va face intr-o singura transa, cu conditia ca dosarul pentru subventie sa fie complet.
In situatia in care in perioada respectiva nu exista disponibilul de bani in contul proiectului, platile
vor fi efectuate imediat ce situatia financiara a contului de proiect va permite.
7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a contractului partea vinovata raspunde potrivit legii.
8. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in conditiile legii.
Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in
scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta
majora.
9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor
ce se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului.
Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata
competente, potrivit legii.
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10. INCETAREA CONTRACTULUI
Contractul nu poate fi modificat .
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;
b) prin abandonul/neprezentarea la examinarea finala a cursantului contractul se reziliaza de drept
fara a avea efecte juridice asupra Liderului de parteneriat a proiectului;

11. CLAUZE SPECIALE
Partile contractante pot stabili prin act aditional si alte clauze contractuale, daca acesta nu sunt
contrare legii.
12. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si a fost incheiat astazi,
…………………………….. in doua exemplare, din care unul pentru Comuna Jurilovca si unul
pentru Cursant.

Comuna Jurilovca

Cursant

Primar

________________________________

Ion Eugen

(nume si prenume)
_______________________________
(semnatura)
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