
-)

Anexa nr. L

nr. Ab_lzozt

,,Programul iudefean pentru dotarea spafiilor de i
2024

al",in perioada 2021-

1. Obiectivele programului:
Potrivit O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile

ulterioare, autoritilile administraliei publice au obligalia sd asigure, potrivit competenlelor lor
gi in condifiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea diferitelor servicii publice de interes locaf
spafiile de joacd fiind cadrul optim pentru desfdgurarea activitifilor recreative ale copiilor.

AvAnd in vedere starea degradatd a spaliilor de joacd existente in comunele judetului,

Precum 9i in satele aparfinitoare ale municipiilor gi oragelor din judet judeful Covasna
intenfioneazd si sprijine, in asociere cu unitdfile administrafiv-teritoriale din judeful Covasna,
reabilitarea spaliilor de joaci existente in mediul rural prin achizifionarea de noi echipamente
de joacd, in vederea asiguririi unui un loc de joacd, care ajutd copiii sd se dezvolte armonios, sd

isi dezvolte personalitatea, spiritul de echipd gi grija fald de celdlalt.

2. Scopul programului.
- cofinanlarea reabilitdrii spafiilor de joacd existente in perioada 2021 - 2024.
- revltalizarea gi sprijinirea vietii sociale din judef crearea unui mediu optim pentru petrecerea
timpului liber, unde copiii experimenteazl,, dezvoltd abilitdfi fizice si psihice, afli ce este
competitivitatea, dar gi colaborarea din cadrul unei echipe.

3. Contribufia financiari a judefului Covasna la program:
3.1. Contributia maximd a judetului Covasna, prin Consiliul Judefean Covasna nu va depdgi
10.000 lei/proiect din cheltuielile eligibile.
3.2. Finanlarea proiectelor de cdtre unitatea administrativ-teritoriald participantd din judeful
Covasna va fi in procent de minim 50% din cheltuielile eligibile.
3.3. La acelagi spafiu de joaci, achizifionarea aceluiagi tip de echipament de joc se finanleazd
numai o singurd datd in cadrul programului.
3.4. Bugetul anual al programului se va stabili prin hotdrArea consiliului jude(ean in cadrul
bugetului anual al judefului Covasna.

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

5. Criteriile de eligibilitate pentru obfinerea spriiinului financiar:
5.1. Solicitantul trebuie sd fie unitate administrativ-teritoriald din judeful Covasna.
5.2. Participarea solicitantului la program si fie aprobatd prin hotdrAre a consiliului local
respectiv.
5.3. Spafiul de joaci care urmeazd sd fie dotat sd fie in proprietatea publici/privatd a

solicitantului.
5.4. Solicitantul si participe cu un aport de cel pufin 50% din cheltuielile eligibile din valoarea
proiecfului ce urmeazi a se realiza.
5.5. Sunt considerate eligibile: echipamente, structuri configurabile utilizate in cadrul spafiilor
de joacd, montajul cdzlndin sarcina beneficiarului proiectului.



5.6.'Sffii corisiiierate eligibile nurnai cheltuielile efectuate dupd semnarea
I

: insheiatintre phrfi.
5.7.Data depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este 15 noiembrie

5. Cheltuieli neeligibilei
- impozite gi taxe fiscale;

- cheltuieli legate de amenajarea spafiilor de joaci;
- costuri de irtreginere
- cheltuielile cu echipamente nespecifice spafiilor de joacd

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

intocmiti.
7.2. in cazul in care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat cAgtigdtor gi se va aproba

finanlarea in ordinea depunerii, pAni la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

T.SDecizia comisiei de evaluare va fi comunicatd solicitanfilor prin grija secretarului comisiei.

7.4. Fnanlarea se acordd in baza unui acord de asociere care se incheie pe o perioadd de cel

mult 6 luni, fdrd a depdqi 10 decembrie a anului curent.

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

b) HotdrArea Consiliului Local privind participarea la program, care sd confind in mod
obligatoriu:
- titlul proiectului pentru care se soliciti sprijinul financiar in cadrul programului

judefean;
- denumirea programului, respectiv ,,Programul judefean pentru reabilitarea spaliilor de

joacd din mediul rural" in perioada 2021,-2024;

- asigurarea cofinanfirii in proportie de cel pulin 50%;

- aprobarea modelului de Acord de asociere.

c) Dovada dreptului de proprietate publicd sau privatd, respectiv: hotdrAre de guvem,
hotdrAre a consiliului local, extras de carte funciard din anul depunerii proiectului, dupd
caz.

d) Memoriu justificativ semnat de primarul unitdfii administrativ-teritoriale participante in
care se va specifica in mod obligatoriu urmitoarele:
- datele generale;

- necesitatea gi oportunitatea proiectului;
- cosfuri estimative ale proiectului;
- durata estimativd a ftnalizdrii proiectului;
- enumerarea concretd a cheltuielilor eligibile care vor fi finanfate in cadrul programului;
- dacd s-a mai solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Judefean Covasna pentru

dotarea spaliului de joaci;
e) Oferte de pre! pentru echipamentele de joacd care urmeaz6, a fi achizifionate.
f) Declarafie pe proprie rdspundere a reprezentantului legal al solicitantului, conform

anexei nr. 2, din care sd rezulte cd cheltuielile aferente sprijinului financiar sunt decontate

numai la Consiliul |udefean Covasna.

8. Modul de acordare a sprijinului financiar
8.1. Sprijinul financiar se acordd in conditiile decontdrii ulterioare a cheltuielilor.

.)



')

,Q',2. Beneficidrii rdspund de organizarea gi derularea procedurilor de
',ap,hizilii publice, in conformitate cu prevederile legale, precum gi de
'aliicate si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea gi legalitatea da

.' 8.3. Beneficiarul isi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate

Pe parcursul implementdrii proiectului, in conformitate cu prevederile
relevante.
8.4. Beneficiarul trebuie sd pistreze toatd documentafia legatd de implementarea proiectului,
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin finanfare, conform legislafiei in vigoare.
8.5. Dupi recepfia echipamentelor/lucrdrilor, beneficiarul va inainta decontul sprijinului
financiar cdtre Consiliul Judelean Covasna spre aprobare.
8.6. Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Consiliului Jude{ean Covasna vor fi
depuse urmitoarele documente:

a) Adresi de solicitare a deconfului cu numdr de inregistrare,
b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul financiar acordat, cAt gi pentru

aportul propriu, care include raporful de activitate cu descrierea echipamentelor, precum si
asupra impacfului avut conform anexei nr. 3;

c) Fotografii de documentare a echipamentelor de joacd achizitionate .

8.7. Formularul de decontare va fi insofit de urmdtoarele acte justificative, in xerocopie, avAnd
gtampila si semndtura beneficiarului, cu menfiunea ,,in conformitate cu originalul":

a) facturd gi ordin de platd sau chitan!5 fiscald, pentru achizilii de materiale gi servicii
prestate, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;

b) extras de cont pentru justificarea plnfli;
c) copia contractelor de achizifii publice, inclusiv actele adifionale incheiate, dacd este

cazul;
d) anunful de atribuire, dupd caz;

e) proces-verbal de recep{ie a echipamentelor de joacd achizitionate;

0 foaie de inventar a bunurilor achizifionate
8.8. in cazul renunfdrii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va confine solicitarea
incetdrii acordului de asociere si renun!5rii la sprijinului financiar.
8.9. in urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezent6nd sprijinul financiar
acordat ir conful bancar specificat in cererea de finanfare.

10. Perioada de desfiqurare a programului
Programul se va desfdgura in perioada 2021-2024.

11. Anexele nr. 1, 2 gi3 fac parte integranti din prezentul ghid.
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