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Anexa nr. 1. la prezentul Regulament 

 

Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiect prin Legea nr. 69/2000 

 

Denumire proiect:  

În cazul predării a mai multor proiecte documentele de la pct. 7–18. se prezintă o singură dată pe 

an.  

Nr.crt 
Denumire 

 
Organizatia Comisie 

1 Cerere de finanţare   

2 Declaraţie    

3 Declaraţie de imparţialitate    

4 Declarație de disponibilitate financiară    

5 Formularul bugetului de venituri şi cheltuieli   

6 Descrierea programului    

7 Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți    

8 Copie după hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă   

9 Actul constitutiv    

10 Statutul   

11 
Copia certificatului de identitate sportivă și avizul de constituire, pentru 

structuri sportive  

  

12 
Copie după dovada de sediu; excepție fac structuri sportive și organizații 

din alte județe 

  

13 
Dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la 

asociația pe ramură de sport județeană, după caz 

  

14 
Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii 

personalităţii juridice 
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15 
Copie după situația financiară anuală la data de 31 decembrie a anului 

precedent, înregistrată la administrația finanțelor publice județene 

  

16 Ultimul  extras de cont bancar   

17 
Certificat de atestare fiscală eliberată de administraţia financiară județeană 

și Certificat de atestare eliberată de administrația financiară locală 

  

18 Certificatul de înregistrare fiscală - Cod fiscal   

19 

Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte unități 

administrativ teritoriale sau cu organizații guvernamentale și 

neguvernamentale, dacă este cazul 

  

    

20 

Declarație pe propria răspundere, că  nu beneficiază de finanțări 

nerambursabile pentru aceeași activitate de la Consiliul local al 

municipiului Târgu Secuiesc, în decursul unui an fiscal 

 

  

21 Alte documente considerate relevante de către aplicant   

Marcaţi în dreptul documentului depus în coloana „organizaţia”.  

Rugăm ca să depuneţi documentaţia astfel ca această foaie redactată în 2 exemplare să fie 

accesibilă la registrare. 

Documentaţia de proiect va fi depusă într-un exemplar îndosariată în dosar cu şine.  

Organizaţia:  

Numele:  

funcţia reprezentantului: Președinte  

Semnătura/ştampila 

 

Data predării şi numărul de înregistrare CL 

 

 

  

 

 


