Antet structura sportiva
Anexa nr. 1.3 la Regulament

DECLARAŢIE
pe propria răspundere disponibilitate financiară

Subsemnatul ................................................................. , domiciliat în localitatea ................................. ,
str .......................................... nr ........... , bl .......... , ap ......... , et ........... , sc ..............., sectorul/judeţul
............................ , codul poştal ..................... , posesor al actului de identitate ........... seria .......... nr.
................... , codul numeric personal ......................................... , în calitate de reprezentant legal
declar pe propria răspundere că deţinem disponibilitate financiară, alta decât din fondurile
publice, necesară orgănizării şi desfăşurării proiectului sportiv.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Data:

Preşedinte,
Nume şi prenume
Ştampilă

Anexa 1.4 la Regulament
DECLARAŢIE
Subsemnatul ........................................................................, domiciliat în localitatea ......................... ,
str................................ nr ....... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul ...................... , codul postal ...............
,posesor al actului de identitate ...................................................................... seria ..............................
nr ................................ ,codul numeric personal.......................................................................... în
calitate de reprezentant al structurii sportive/organizaţiei .......................... , declar pe propria
răspundere următoarele:
1. nu mă aflu personal / persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în nici una dintre
următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare,
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS nr. ____________________
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b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi
contribuţiile către asigurările sociale de stat;
d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a
regulamentelor proprii;
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi 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 finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la
aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Structura sportivă/ organizaţia ..........
Reprezentant legal ....................
Semnătura,
Data.

Anexa 1.5 la Regulament

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în
care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea
proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ........................ în calitatea de .......................... al ............................................... ,
ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea
proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de
interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă oblig să informez autoritatea
finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Structura sportiva/ organizatia ........
Reprezentant legal ....................
Semnătura,

Data

Antet structura sportiva
Anexa 1.6 la Regulament

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
DESEMNARE RESPONSABIL PROIECT

Subsemnatul _____________________ , domiciliat în __________________ , str. ___________
.nr. __ , sc. __ , bl. ___ , et. _ , ap. __ , judeţul ________ , posesor al actului de identitate C.I seria
_____ nr. ______ ,codul numeric personal _________________ , în calitate de reprezentant legal
al C.S/ACS ____________________________________ , declar pe propria răspundere că persoana
desemnată responsabil pentru derularea proiectului este dl/d-na ______________ .

Preşedinte,
Nume şi prenume
Semnătura,

Ştampilă

