
 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului privind neîncadrarea           

în situaţiile prevăzute la alin (1) si alin (2) al art. 12 din Legea nr. 350 /2005 

 

 
Subsemnatul ................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str. 

..............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul poştal ........... , posesor al actului 

de identitate .......... seria...... nr. .............,codul numeric personal ..................................., în calitate de 

reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ...................................................................., declar pe 

propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica 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 am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; 

f) 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. 

g) am depus o singură cerere de finanţare pentru proiectul cu titlul ............., componenta ......... 

(proiecte sociale). 

h) activităţile înscrise prin proiect nu sunt finanţate sau în curs de finanţare din bugetul 

Consiliului Local Oituz, conform art.12, alin.(1) din Legea 350/2005, modificată şi completată; 

i) în cazul în care organizaţia nostră contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic mai mult de 

o finanţare nerambursabilă din Bugetul Consiliului Local Oituz, nivelul finanţării nu va depăşi o treime 

din totalul fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL” aprobat, pentru respectiva linie 

bugetară de finanțare sau pentru alte linii, conform art. 12 alin(2) din Legea 350/2005 modificată si 

completată. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

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. 

Data                                                                                                     Semnătura, 

............................................                                                    …………………………….. 

 


