
FORMULAR 

pentru raportări intermediare și finale 

 

 

Contract nr. _______________ 

Data încheierii contractului: _________________ 

Asociația/Fundația/Organizația: _________________________________________ 

• Adresa: ___________________________________________________________ 

• Telefon/Fax: _______________________________________________________ 

Denumirea programului cultural/sportiv: _______________________________________ 

Data înaintării raportului: ________________________ 

Instituția, numele, funcția persoanei care a primit raportul: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

I. Raport de activitate 

1. Descrierea pe scurt a activităților culturale desfășurate până la data întocmirii raportului: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

II. Raport financiar:  

1. Date despre asociația/fundația/organizația subvenționată:  

• Cont bancar nr.: _____________________________, deschis la Banca 

___________________________________________________ (denumirea și sediul). 

• Persoana cu drept de semnătură: ________________________________(numele și 

prenumele). 

2. Date despre subvenție:  

• Valoarea subvenției de la bugetul local, în conformitate cu contractul încheiat: 

_____________________________________________________________________ 



3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanțe 

fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată.  

4. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai 

jos): 

 

 

Categoria de 

cheltuieli 

Numărul 

documentului 

justificativ 

Unitatea care a 

emis 

documentul 

Data Suma Ce reprezintă 

      

Total (lei):  

 

 

Președintele asociației/fundației/organizației: 

• Numele: _____________________________ 

• Prenumele: ___________________________ 

• Semnătura: ___________________________ 

Coordonatorul programului/proiectului cultural: 

• Numele: _____________________________ 

• Prenumele: ___________________________ 

• Semnătura: ___________________________ 

Responsabilul financiar al asociației/fundației/organizației:  

• Numele: _____________________________ 

• Prenumele: ___________________________ 

• Semnătura: ___________________________ 

 

 

Data: _______________ 

Ștampila:  

 

 



Situația decontării proiectelor finanțate din bugetul local pentru asociații 

anul:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Denumire cheltuieli conform 

bugetul proiectului 

Valoarea înscrisă în 

proiect 

Valoare decontată Aport propriu 

total 10% 
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