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Răspuns solicitare clarificări
Ref: Ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile din bugetul local al Municipiului
Brașov pentru activități nonprofit de interes local – domeniul social pentru anul 2021, în baza
Legii 350/2005.

Întrebarea 1 – ”La semnarea contractului se poate face solicitarea și pentru prima transă de 30%, care
va fi virată în termen de 15 zile (înainte de efectuarea oricărei cheltuieli)?”
Răspunsul 1 – În conformitate cu prevederile punctului 7.3 din Ghidul solicitantului privind
finanțările nerambursabile din bugetul local al Municipiului Brașov pentru activități nonprofit de
interes local, finanţarea se acordă în tranşe. Prin contractul de finanţare, Municipiul Braşov şi
beneficiarul finanţării vor stabili valoarea tranşelor. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc prin
contractul de finanţare, în baza bugetului estimativ şi în funcţie de perioada de implementare a
proiectului.
În conformitate cu art. 9- Efectuarea viramentelor, punct. (1) din Modelul Contractului cadru
de finanțare nerambursabilă pentru proiectele din domeniul social - anexa I la Ghidul solicitantului,
prima tranșă de 30% se acordă în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar,
aceasta putând fi solicitată ulterior semnării contractului.
Întrebarea 2 – ”Pentru tranșă intermediară (60%) se cere justificarea cheltuielilor achitate de către
solicitant pentru achiziționarea materialelor, ca ulterior după 15 zile să deconteze suma investită sau
primim suma cerută în termen de 15 zile de la depunerea solicitării, ca ulterior să venim cu dovada
cheltuielilor?”
Răspunsul 2 - În conformitate cu art. 9- Efectuarea viramentelor, punct. (1) din Modelul Contractului
cadru de finanțare nerambursabilă pentru proiectele din domeniul social - anexa I la Ghidul
solicitantului, tranșele intermediare de 60% se virează în termen de 15 zile de la data depunerii
raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară.
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