
Nr.: _____________/__________________ 

Anexa nr. 1.3 

la Cererea de finanțare 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul ____________________________________, domiciliate în localitatea 

__________________________, strada ________________, nr ____, bl ____, ap ____, 

sectorul/județul ________________, codul poștal _______________________, posesor al 

actului de identitate ____________, seria _____, nr ____, codul numeric personal 

__________________, în calitate de reprezentant al structurii sportive/organizației 

_________________________, declar pe propria răspundere următoarele: 

1. Nu mă aflu personal/persoana juridică pe care o reprezint, nu se află în nici una dintre

următoarele situații:

a. în incapacitate de plată

b. cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive

c. nu am încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri

publice

d. nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică

e. nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune,

delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de

fonduri

2. Structura sportivă/organizația pe care o reprezint îndeplinește următoarele condiții:

a. este structură sportivă recunoscută în condițiile legii CIS nr. ________________

b. nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare

c. nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și

contribuțiile către asigurările sociale de stat

d. informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt

veridice

e. nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și

regulamentelor propria



Nr.: _____________/__________________ 

f. nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de

dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

g. nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același

proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în 

declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este complete și corectă.  

Structura sportivă/organizația: _________________________ 

Reprezentant legal ________________________ 

Semnătura 

Data 
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