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ANEXA 7 - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND COFINANTAREA 
 
ANTET 
DATELE DE IDENTIFICARE – ADRESĂ 
CUI 
Cont bancar, 
Sediu social, etc. 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND COFINANTAREA1 
 
 

Subsemnatul _______________ legitimat cu BI/CI/PASS seria ___________ Nr. ________________ eliberat 
de _____________________ la data de _____________, CNP _______________, domiciliat în localitatea 
___________________, str. ________________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, ap. _____, etaj _______ județul 
__________________, în calitate de reprezentat legal al proiectului, cu datele de identificare din antet, cunoscand 
prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere, ca in cazul in care proiectul depus 
in cadrul masurii M11/6C GAL CĂLUGĂRA, este selectat pentru finantare, ma oblig ca in termen de maxim 90 zile 
calendaristice de la data primirii Notificarii de selectare a cererii de finantare, sa asigur si sa prezint unul din 
urmatoarele documente pentru cofinantarea proiectului:  

 
a). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 

documentelor pentru semnarea contractului de finantare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau 
prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data 
depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare (copie conform cu originalul); 

b). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii 
documentelor pentru semnarea contractului de finantare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: 
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a 
acordat-o (copie conform cu originalul); 

c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării 
prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea 
contractului de finantare (copie conform cu originalul) ; 

d). extrasul liniei de credit datat cu cel puțin cinci zile lucrătoare față de data semnării contractului, cu 
valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanțare, şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul 
cofinanţării prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul semnarii contractului de finanțare, deschis la o 
bancă (copie conform cu originalul). 
 
Reprezentant Legal        Semnatura………………….. 
Data .......................................            Ștampilă                                         

                                      
1 În cazul în care prezenta declarație va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file fiecare pagină va fi semnată și 
ștampilată de reprezentantul legal. Obligatoriu această declarație va fi redactă în format tipărit. 
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