Anexa nr. 5A la H.C.L. nr. 27 din 16.02.2018

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL ROMAN
Scrisoare de interes

Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea selecţiei publice a proiectelor
care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul municipiului Roman pe anul
_________, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică
_________________________________________, cu sediul/domiciliul în localitatea
________________, str._________________________________________, nr._____, tel.
_____________________________________________, reprezentată prin doamna/domnul
_____________________________________, având funcţia de __________________, ne
exprimăm interesul de a participa, în calitate de solicitant, cu proiectul
____________________________________________________ la procedura de selecţie
organizată pentru domeniul:

Solicitantul,
___________________________
(numele, prenumele şi funcţia)
Data completării
_______________

Semnătura
____________

Anexa nr. 5B la H.C.L. nr. 27 din 16.02.2018

Cerere de finanţare
(Cererea şi anexele la aceasta se vor completa în 2 exemplare)

I. Date despre asociaţie/fundaţie/organizaţie/persoana fizică:
1. Denumirea:
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică ........................................................................................, cu sediul
în localitatea .................................., str. .............................................., nr. ............, tel. ................................
2. Dobândirea personalităţii juridice:
Hotărârea nr. ................. din data de .........................., pronunţată de ...........................................................,
Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Autorizaţia nr. ...................... şi Certificatul de identitate sportivă nr. ................................,
3. Codul fiscal nr. ......................, emis de ............................................ din data de ......................
4. Nr. contului bancar ........................................................................................................................... deschis la
Banca ..........................................................., cu sediul în ..........................................
5. Date personale ale preşedintelui asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei sau despre persoana fizică:
Numele şi prenumele ..........................................................., domiciliat în localitatea ..........................................., str.
...................................................., nr. ........., tel. .................................., e-mail…………………
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei sau despre persoana fizică:
Numele şi prenumele ..........................................................., domiciliat în localitatea ..........................................., str.
...................................................., nr. ........., tel. ..................................
II. Date despre proiectul propus:
1. Titlul proiectului:
2. Scopul:
3. Domeniul:
4. Categoria eligibila:

□
- divizie superioara□
- divizie medie□
- divizie inferioara□
-sport individual□
b) Sportul pentru toti□
c) Sportul scolar□
a)

Sportul de performanţă

5. Rezumatul proiectului structurat astfel:
a. Obiectiv general:
b. Obiective specifice:
6. Grup ţintă:
7. Localitatea/organizatia în care se derulează proiectul, cu indicarea persoanei responsabile:
8. Durata derulării proiectului:
9. Bugetul proiectului pe surse de finanţare:
 fonduri solicitate de la bugetul local(cuantumul finanţării solicitate): ............................. lei;
 contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a proiectului)
............................. lei;
 total buget proiect (finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului): ............................ lei.

Descrierea detaliată a activităţilor: conform calendarului competitional aprobat de forul superior

Nr.

Activitate

Descrierea activităţii

Loc de
desfăşurare

Durata

Cost
lei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Parteneri în proiect şi contribuţia acestora:
11. Care sunt rezultatele aşteptate calitative şi cantitative verificabile în mod obiectiv?
III. Experienţa asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul pentru care se solicită finanţarea:
IV. Finanţarea solicitată de la bugetul local în anul ................. este de ................................ lei.
Subsemnata/Subsemnatul ......................................................, posesor/posesoare a/al buletinului/cărţii
de identitate seria .........., nr. ……........................, eliberat/eliberată la data de ................................, de
către.............................................. persoana fizică/împuternicit/împuternicită de consiliul director al
Asociaţiei/Fundaţiei/Organizaţiei prin Hotărârea nr. .........../........................., cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
- Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică nu are sume neachitate la scadenţă către persoane
fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite, mă angajez ca suma de ............................ lei
să o utilizez în scopul acordării serviciilor de interes judeţean;
- Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică, reprezentată prin ......................................, în calitate
de ....................................., mă angajez să asigur contribuţia proprie, în valoare de ............................ lei,
reprezentând ........% din valoarea totală a proiectului.
Persoana împuternicită,
(semnătura şi stampila)
Data ……………………..

Responsabil financiar,
(semnătura şi stampila)

Anexa nr. 5C la H.C.L. nr. 27 din 16.02.2018

1. BUGETUL DETALIAT AL PROIECTULUI
Organizaţia/Persoana fizică..........................................................................................................
Proiectul......................................................................................................................
Perioada şi locul desfăşurării...........................................................................................
Capitol de buget

Unităţi de
măsură

Cost/
unitate

Nr. de
unit.

Costul
total

1

2

3

4

5(3*4)

Contribuţie
Autoritate
Contractantă
(fonduri
publice)
6

Contribuţie
Beneficiar

1 .Echipamente şi bunuri1
-..............2
2. Închirieri 3
2.1.Chiria pentru spaţiul alocat
acţiunii
2.2. Chirie autoturism
3.Cazare
4.Masa
5.Transport
5.1.Transport internaţional
5.2.Transport local
6. Alte costuri, servicii
6.1medicale si control doping
6.2 asigurări persoane
6.3 Materiale promoţionale
6.4 Acţiuni de vizibilitate a
proiectului
7.Altele Total
Procent %
1 se vor deconta cheltuielile cu echipamentele doar care sunt indispensabile desfăşurării activităţilor proiectului
2 se vor enumera aici echipamentele care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului
3
vor fi recunoscute doar contractele de inchiriere legal intocmite
Bugetul se va adapta şi trebuie să acopere toate costurile proiectului –contribuţia Autorităţii
Contractante şi contribuţia Beneficiarului. Toate costurile trebuie defalcate pe componente şi să fie în
concordanţă cu graficul de activităţi prevăzut pe proiect.
Asociațiile, fundațiile ONG-urile care sunt înscrise în scopuri de TVA (sunt plătitori de TVA) vor
intocmi bugetul FARĂ TVA.

7

2. BUGETUL PROIECTULUI

Capitol de buget

Cost total

Contribuţie Autoritate
Contractantă
(fonduri publice)

1. Echipamente si bunuri
2. Inchirieri
3. Cazare
4. Masa
5. Transport
6. Alte costuri
7. Altele

Total
Procent

Preşedintele organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)

Data:
Ştampila

Responsabilul de proiect
(numele, prenumele şi semnătura)

Contribuţie
Beneficiar

Anexa nr. 5D la H.C.L. nr. 27 din 16.02.2018

CURRICULUM VITAE
Rolul propus în proiect: (coordonator proiect sau membru în echipa de proiect)
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Cetăţenie:
Stare civilă:
Domiciliu:
C.I./B.I.: seria
nr
CNP.:
Telefon:
Studii:
Perioada [De la - până la]

Instituţia

Diploma obţinută:

Limbi străine: Indicaţi competenţă lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază)
Limba

Scris

Citit

Vorbit

Funcţia

Descriere

- Membru în asociaţii profesionale:
- Alte abilităţi:
- Funcţia în prezent:
- Vechime în instituţie:
- Calificări cheie:
- Experienţa specifică:
- Experienţa profesională
Perioada

Instituţia

- Alte informaţii relevante:
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DECLARAŢIE

Subsemnaţii
......................................................................................................................, reprezentanţi legali
ai structurii sportive ..............................................................................., declarăm pe propria
răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că
structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi
contribuţiile către asigurările sociale de stat;
d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt
veridice;
e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi
a regulamentelor proprii;
f) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea
totală a finanţării;
g) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de
dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi
proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
i) să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,
delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la
instituţia ...............................

Data ............................
Reprezentanţi legali:
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)
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Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe
beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii
finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiva şi imparţială a
funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi
compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o altă persoană.
Subsemnatul/a
_____________________________________,
ca
persoană fizică sau cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante
_________________________________, în ceea ce priveşte implementarea
proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita
orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea,
mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează
sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele: ...........................................................
Funcţia: .................................................................................
Semnătura şi ştampila:

Data ……………………..

Anexa nr. 5G la H.C.L. nr. 27 din 16.02.2018

DECLARAȚIE

Subsemnatul ……………………………………………………… în calitate de
reprezentant legal al …………………………………………………… declar pe
propria răspundere, sub sancțiunile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în
declaraţii, ca instituția pe care o reprezint ESTE / NU ESTE înregistrată în
scopuri de TVA.

Numele şi prenumele: ...........................................................
Funcţia: .................................................................................
Semnătura şi ştampila:

Data ……………………..
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Grafic de activităţi
Graficul nu trebuie să includă descrierea detaliată a activităţilor, ci numai titlul (vă
rugăm să vă asiguraţi că titlurile activităţilor sunt aceleaşi cu cele prevăzute în Cererea de
finanţare). Toate activităţile trebuie implementate în perioada de valabilitate a
proiectului/contractului. Inclusiv cheltuielile ( şi plata ) necesare derulării proiectului se
vor efectua în perioada specificată. Planul de acţiune trebuie să fie realist, complet, clar şi
coerent cu informaţiile furnizate în Cererea de finanţare.
Graficul trebuie elaborat după următorul model:

Activitatea

Organizaţia
care
implementează
(solicitant/
partener)

Luna

Luna
1

Luna
2

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Luna
n

Activitatea 1
Activitatea 2
…………..
…………..
……………
Activitatea n

NOTĂ: Verificaţi dacă toate activităţile detaliate în acest grafic sunt finanţate prin bugetul proiectului
prezentat
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Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute
la alin (1) si alin (2) al art. 12 din
Legea 350 din 2005, modificată şi completată
Organizaţia
.................
(denumirea)

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al
................................ (denumirea solicitantului), în calitate de candidat la
procedura de selecţie publică a proiectelor sociale-culturale-sportive pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţile nonprofit de interes
public judeţean, conform Legii 350-250, modificată şi completată, declar pe
propria răspundere că:
a) activităţile înscrise prin proiect nu sunt finanţate sau în curs de finanţare
din bugetul Consiliului Local Roman, conform art.12, alin.(1) din Legea
350/2005, modificată şi completată;
b) activităţile înscrise prin proiect nu sunt finanţate din alte finanţări publice
de la autorităţi/instituţii româneşti precum şi din finanţări nerambursabile ale
Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi alţi finanţatori asemenea;
c) am depus o singură cerere de finanţare pentru proiectul cu titlul ........ ,
componenta ......... (social.cultura-sport)
d)în cazul în care organizaţia nostră contractează, în cursul aceluiaşi an
calendaristic mai mult de o finanţare nerambursabilă din Bugetul Consiliului
Judeţean Neamţ, nivelul finanţării nu va depăşi o treime din totalul
fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL” aprobat, pentru
respectiva linie bugetara de finantare sau pentru alte linii, conform alin(2)
din Legea 350-2005 modificată si completată,.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte
în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de
care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul
în declaraţii.
Data: ………............
Organizaţia,
.....................................
(semnatura autorizata)
L.S.

