
CERERE DE FINANȚARE 

pentru semestrul ____, anul _______ 

(Acest formular va fi utilizat pentru – programe și manifestări sportive.) 

A. Date despre instituție, organizație:

1. Denumirea instituției:

_______________________________________________________________________ 

Numărul certificatului de identitate sportivă: ___________________________________ 

Categoria: a. de performanță DA/NU;        b. de amatori DA/NU 

Adresa: 

Localitatea: __________________________ Cod poștal: _________________________ 

Strada: _____________________________ Nr. ________________________________ 

Telefon: ______________________ Fax: _____________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________

Număr cont bancar: ______________________________________________________

Banca: ___________________________ Cod fiscal: ____________________________

Responsabil financiar: Nume: _______________________________________________

Funcția: ______________________________________________ 

2. Date despre conducătorul instituției:

Numele: ________________________________________________________________ 

Ocupația: ____________________________ Funcția: ____________________________ 

Adresa: 

Localitatea: __________________________ Cod poștal: __________________________ 

Strada: ______________________________ Nr.: ________________________________ 

Telefon: _____________________________ E-mail: _____________________________ 



B. Denumirea proiectului:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Data sau perioada de desfășurare a proiectului: ____________________________________ 

Locul de desfășurare: 

_________________________________________________________ 

C. Ați beneficiat de sprijin financiar din partea Consiliului Local al mun. Târgu

Secuiesc? : Da/Nu  

Anul: _______ Proiectul: _____________________ Suma acordată: ___________________ 

Anul: _______ Proiectul: _____________________ Suma acordată: ___________________ 

Pentru acest proiect solicit sprijin financiar de la alte instituții, organizații?: DA/NU 

Numele instituției, organizației: ________________________________________________ 

Suma solicitată: _____________________________________________________________ 

Sumele deja existente pentru desfășurarea acestui proiect: 

Din surse proprii: ___________________________________________________________ 

Sume acordate de finanțatori: __________________________________________________ 

D. Conținutul proiectului

Prezentați concis conținutul proiectului în anexă. 

E. Importanța și scopul proiectului:

Prezentați în anexă. 



Semnătura L.S.

G. Sprijin financiar solicitat:

Scopul (felul cheltuielilor)  Suma (lei) 

________________________________ _____________________ 

________________________________ _____________________ 

________________________________ ______________________ 

________________________________ ______________________ 

________________________________ _______________________ 

________________________________ _______________________ 

Suma totală solicitată:  _______________________ 

F. Bugetul total al proiectului:

Prezentați detaliat în anexă bugetul de venituri și cheltuieli. 



DETALIEREA PROIECTULUI 


	anul: 
	Fax: 
	Banca: 
	Cod fiscal: 
	Responsabil financiar Nume: 
	B Denumirea proiectului 1: 
	B Denumirea proiectului 2: 
	B Denumirea proiectului 3: 
	Din surse proprii: 
	Scopul felul cheltuielilor 1: 
	Scopul felul cheltuielilor 2: 
	Scopul felul cheltuielilor 3: 
	Scopul felul cheltuielilor 4: 
	Scopul felul cheltuielilor 5: 
	Scopul felul cheltuielilor 6: 
	Suma lei 1: 
	Suma lei 2: 
	Suma lei 3: 
	Suma lei 4: 
	Suma lei 5: 
	Suma lei 6: 
	Suma lei 7: 
	numărul certificatului: 
	Denumirea instituției: 
	Cod poștal: 
	Nr: 
	număr cont bancar: 
	Ocupația: 
	Funcția: 
	Localitatea: 
	cod poștal: 
	Strada: 
	Telefon: 
	Email: 
	Data/perioada de desfășurare a proiectului: 
	Locul de desfășurare: 
	Anul: 
	Proiectul: 
	Suma acordată: 
	Suma solicitată: 
	Numele: 
	Numele instituției/organizației: 
	Sume acordate de finanțatori: 
	Conținutul proiectului: 
	Importanța și scopul proiectului: 
	Bugetul total al proiectului: 
	semestru: 


