Anexa nr. 6.1 la H.C.L. nr. ___ din 30.03.2017

DECONT DE CHELTUIELI
ADRESA DE ÎNAINTARE
Nr. ……… din……….
Către :
CONSILIUL LOCAL ROMAN
Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului ………… , care s-a desfăşurat în
localitatea …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, finanţat în
baza contractului nr..…... din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli
anexate:
Nr.
crt.

Felul, nr. /data documentului

Emitent

Denumire cheltuieli

Decontul mai cuprinde:
-

Factura fiscala;
Nota intrare - recepţie - daca e cazul;
Bonuri de consum - daca e cazul;
Bilete (transport, etc) - daca e cazul;
Exemplar tipărituri, promoţionale realizate - daca e cazul;
Lista privind beneficiarii directi din cadrul Proiectului ___________
Declaraţie pe proprie răspundere
Diagrama cazare;
Proces verbal de acordare a premiilor, etc

Semnătura MANAGER PROIECT
Semnătura contabilului
Ştampila

Valoare

Anexa nr. 6.2 la H.C.L. nr. ___ din 30.03.2017

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul___________________________________,
domiciliat
în
localitatea_________________________, judeţul/ sectorul__________________, strada
________________, nr. _______, bloc___________, apartament________________,
identificat prin CI/ BI ______________, CNP____________________ în calitate de
reprezentant
al
____________________________________,
în
proiectul
___________________________________________________________ declar sub
răspundere penală că datele şi actele furnizate CONSILIULUI LOCAL ROMAN sunt
autentice, astfel:
1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi/sau atribuirea contractului de
achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea
proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.
3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de
serviciile prevăzute în contractul de finanţare.
4. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit
să le cunoască şi nu au fost comunicate de către organizator/solicitantul
finanţării.
Semnătura

Anexa nr. 6.3 la H.C.L. nr. ___ din 30.03.2017

PROCES VERBAL
Încheiat la ………………., astăzi ……………………………
având în vedere acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…….…………”, finanţate în baza
contractului nr. …………. din ………………, care au avut loc în localitatea …………………, în
perioada …………..……,
COMISIA FORMATĂ DIN:
Instituţia

Numele/prenumele

A DESEMNAT:
Următorii câştigători:
Premiul obţinut
(obiectul*)/suma

Numele/prenumele
câştigătorului

CNP

Nr./ Seria
BI/CI

Semnătura

Premierea s-a făcut de către comisia mai sus menţionată, care a semnat prezentul proces verbal.
*Premiile prevăzute mai sus au fost facturate de către ……………………cu factura fiscală
nr. …………………. din data de …………………, în valoare de ………………………… lei
(RON).
Semnăturile membrilor comisiei:
1.
2.
3.

Semnătura şi ştampila

