Documentaţia necesară pentru acordarea finanţării nerambursabile

Documentaţia va fi întocmită în limba română în două exemplare original şi
copie. Aceasta se va depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei
Nr. 4, Lugoj, Biroul Relaţii cu Publicul, cam. 7, până în data de 14.12.2017.
Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.
Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
a) cerere-tip de solicitare a finanţării;
b) dovada existenţei surselor de finanţare proprii:
- scrisori de intenţie din partea terţilor;
- contracte de sponsorizare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
c) declaraţia pe propria răspundere că va folosi finanţarea solicitată exclusiv pentru
realizarea activităţilor specificate în cerere;
d) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetul local;
e) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli
prevăzute;
f) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia:___________________________________________________
Nr. ______/Data______________

CERERE
pentru acordarea finanţării nerambursabile privind acţiunile cultural-educative conform
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia solicitantă:............................................................................................
Adresa completă a Asociaţiei/Fundaţiei/Organizaţiei solicitante: .......................................................
................................................................................................................................................................
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa de mai sus): ....................................
………………………………………………………………………………………………................
Numele şi prenumele reprezentantului:..................................................................................................
Funcţia: .................................................................. Telefon: ................................................................
Cod IBAN:

Deschis la………………………………..……………..Cod Fiscal de înregistrare…………...............
Obiectul cererii: finanţare nerambursabilă pentru activităţi cultural-educative
Motivarea cererii: .................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Suma solicitată de la bugetul local este de ………………………………….…………………..lei.
Bugetul proiectului:
Cheltuieli eligibile
(vezi Anexa)

Costul total
eligibil al
proiectului
1+2

Suma solicitată de la
Autoritatea
Contractantă
1

Contribuţie proprie
min 10% (din costul
total eligibil al
proiectului)
2

Perioada de desfăşurare a activităţii/acţiunii cultural educative:_____________________________________
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite anterior:

DA

NU

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă oblig să justific sumele
primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA
şi ştampila solicitantului

Anexa

Să efectueze următoarele tipuri de cheltuieli :
a) cheltuieli de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural,
precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi
aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea;
b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului
cultural;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale
participanţilor/invitaţilor;
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări,
consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru,
acţiuni promoţionale şi de publicitate;
e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor;
f) diurna, acordată în condiţiile legii;
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de
realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural.

 Cheltuielile prevăzute la lit. b) se acoperă în limita unui procent de
20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
 Cheltuielile prevăzute la lit. e) şi g) se acoperă în limita unui procent de
20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

DECLARAŢIE pe proprie răspundere

Subsemnatul
.............................................................
domiciliat
în
localitatea.................., str................................, nr...... , bl .... , ap ....,
sectorul/judetul .............., codul poştal ........... , posesor al actului de identitate
.......... seria...... , nr. ............., codul numeric personal ..................................., în
calitate
de
reprezentant
al
asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
..................................................., declar pe propria răspundere că voi folosi
finanţarea nerambursabilă solicitată exclusiv pentru realizarea lucrărilor
menţionate în cerere şi că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se
află, în nici una dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din
fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile
speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă,
înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals,
uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru
infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care
este completă şi corectă.

Semnătura,

Data

