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PROTOCOL de FINANTARE
nr.......din data de

 
Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE 
 
Art.l. - Oraşul Rupea, reprezentat prin primar ing. Flavius Dumitrescu , cu sediul in 
localitatea Rupea, str. Republicii nr. 169, jud Brasov  cod fiscal 4443388, cont 
RO 24TREZ24A670600591200X deschis la Trezoreria  orasului Rupea, denumit in 
continuare institufia finantatoare, 
 
 - Cultul religios ......................................................................................., cu sediul in 
localitatea .................................................................., str. … .............................................. 
nr…………., judeţul ......................................................................................., avand Statutul 
de organizare şi functionare recunoscut prin H.G. nr..../................................., publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.... din .........................................., numit in 
continuare Cultul recunoscut/unitatea centrala de cult pentru unitatea de 
cult …………………………………………………………………………. . 
in temeiul: 
 
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de 
cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificarile 
şi completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată; 
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare, republicată, 

au incheiat, de comun acord, prezentul protocol. 
 
Cap. II – OBIECTUL 
 
Art. 2. - Obiectul protocolului il constituie stabilirea cadrului general si conditiile in care 
unitatea finantatoare aloca sprijin financiar unitatii de cult pe baza dispozitiilor 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru untatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 125/2002, republicată si a normelor metodologice pentru 
aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2002, 
- Sprijinul financiar de la bugetul local al orasului Rupea este in valoare de 
……………………., fiind alocat pentru ………………………….. , conform HCL nr 
……./………………….. 
 
Cap. Ill DREPTUR1LE ş1 OBLIGATIILE PARTILOR 
 
Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitatile sale locale si centrale de cult, poate beneficia de 
sprijin financiar, in limita prevederilor bugetare anuale, in conditiile legii. 
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Art. 4. - In cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul orasului Rupea
, catre unitatile de cult componente, cultul recunoscut are urmatoarele drepturi si 
responsabilitati: 
a) de a verifica si aviza, prin centrele eparhiale sau, dupa caz, structuri locale similare,
documentatia prin care unitatea de cult din subordine solicita unitatii finantatoare
sprijin financiar in baza Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute 
din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 125/2002, republicată si 
a normelor de aplicare ale acesteia; 
b) de a urmari corectitudinea si respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite 
ca sprijin financiar, in conformitate cu O.G. nr. 82/2001, si destinatia fondurilor alocate 
prin certificarea documentelor transmise unitatii finantatoare; 
c) are obligatia sa ia masurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, dupa caz, pentru 
ca unitatile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea 
finantatoare si nu i-au justificat in termenul legal se restituie la bugetul local suma 
nejustificata. 
 
Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera si va sprijini reprezentantii unitatii finantatoare in 
activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicita sau a fost acordat sprijin
financiar. 
 
Art. 6. - In situatia in care unitatea finantatoare nu poate vira fondurile financiare direct 
unitatii de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului 
eparhial, dupa caz, acesta din urma are obligatia de a transmite intreaga suma alocata de catre
unitatea finantatoare unitatii beneficiare in cel mult cinci zile lucratoare. 
 
Art. 7. - Partile pot stabili, de comun acord, un calendar al intalnirilor cu reprezentantii 
cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, dupa caz, in vederea justificarii integrale a 
sumelor primite. 
 
Art. 8. - Unitatea finantatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar 
pentru unităţile de cult care nu justifica fondurile alocate, iar timp de un an unitatilor de cult 
care le-au justificat cu intarziere. 
 
Art. 9. - Unitatea finantatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul sau, la receptia 
lucrarilor de construire sau reparare a bisericilor realizate si cu sprijinul sau. 
 
Art. 10. - Unitatea finantatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut 
situatia privind folosirea şi justificarea fondurilor alocate unitatilor din subordinea sa. 
 
Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de cult recunoscute din 
Romania se supune controlului compartimentului de specialitate din Primaria orasului Rupea,
Compartimentul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercita controlul 
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financiar asupra utilizarii fondurilor publice de catre unitatile de cult, apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania. 
 
Art. 12 Unitatea finantatoare are obligatia sa sesizeze organelor de control, in cazul 
existentei unor indicii temeinice privind folosirea ilegala a fondurilor alocate unitatilor de 
cult. 
 
 
 
 
 UAT ORASUL RUPEA , CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult, 
    JUDETUL BRASOV 

   PRIMAR, 
Ing. Flavius Dumitrescu  

SECRETAR, 
Jr. Ioana Madalina Roman

Sef Serviciu 
Calbeaza Elena
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