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Formularul AP 1.1 - sM
- Tranşa 2
CERERE DE PLATĂ
OJFIR
Serviciul SLINA
Codul Dosarului cererii de plată
P
-
Data înregistrarii:
Întocmit: Sef  Serviciu SLINA-OJFIR
Nume şi prenume:
Semnătura
Aprobat: Director OJFIR 
Nume şi prenume:
Semnătura
Expert 1 SLINA-OJFIR
Nume şi prenume:
Semnătura
Stampila OJFIR
I. A fi completat doar de personalul AFIR, după caz
II. A fi completat doar de beneficiar
Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului
Codul şi data Contractului
Codul şi data Deciziei de finanţare:
/
Denumirea beneficiarului: 
 Adresa sediu central:
Strada
 Localitate  
Judeţ
Datele de contact ale beneficiarului:  Tel
Fax
Adresa locului investitiei:
Titlul proiectului:  
Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului : 
In cazul beneficiarilor privați - pentru cheltuielile solicitate conform legislatiei in vigoare:
Cont bancar : 
 (2 tranşe)
Modulul de tranșe de plata:       Tranşa 2
Valoarea solicitată la plată este de
lei, reprezentând 30 % din valoarea ajutorului financiar
nerambursabil în valoare de 
lei. 
* valoarea finantare nerambursabila
Documente
Doc. exista
Pag. nr.
1. Identificarea financiară
2. Copiile documentelor care să justifice achiziția lucrărilor/bunurilor/serviciilor achiziționate conform
planului de afaceri  (Contracte de achiziție, facturi, documente de plată, extrase de cont, după caz)
3. Raportul de execuție AP1.3 și Anexa 1
4. Declarația de venituri AP 1.2.1
5. Copiile documentelor care să justifice comercializarea producției proprii sau serviciile prestate (facturi, op-uri, bon fiscal)
Pag. nr.
Nr. factura
data
data
Nume firmă
6. Registrul jurnal încasări și plăți (PFA, II, IF), Fișa mijlocului fix, Balanța analitică, Lista obiectelor de inventar sau altele după caz
7. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (lucrări)
Pag. nr.
Document nr.
din data
8. Procesul verbal de punere în funcțiune (pentru bunuri cu montaj)
Pag. nr.
Document nr.
din data
9. Agrementele tehnice pentru materialele de construcții comercializate (după caz)
9. Contract vânzare cumpărare teren şi extras de carte funciară
10. Autorizaţia de construire (pentru proiectele care prevăd realizarea/ modernizarea imobilelor)
12. Ordinul de începere al lucrărilor
11. Centralizatorul lucrărilor realizate 
12. Carte de identitate a mijloacelor de transport specializate 
13. Certificatul de ambarcațiune de agrement (CAA) (in cazul achiziției de ambarcațiuni) 
14. Aviz din punct de vedere al siguranței navigației pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial (în cazul achiziției de ambarcațiuni)
15. Anexa nr.1 - Tabel nominal cu ambarcațiunile de agrement - anexa la Avizul din punct de vedere al siguranței navigației pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial (în cazul achiziției de ambarcațiuni)
16. Declaraţia pe propria răspundere - AP 1.4
17. Certificatul de membru al unei Agenții Naționale de Turism sau contractul încheiat cu o agenție de turism autorizată privind introducerea obiectivului în circuitul turistic (pentru agro-turism, parcuri (camping, rulote și căsuțe) precum și bungalowuri)
18. Adeverința / Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (pentru agro-turism, parcuri (camping, rulote și căsuțe) precum și bungalowuri)
19. Documente emise de autorităţile sanitar veterinar (în cazul investițiilor în agroturism)
20. Autorizaţia de funcționare, după caz
21. Cartea de meșteșugar/ Declarația de notorietate cu privire la abilitatea de a desfășura activități tradiționale artizanale (eliberată de primăria localității de reședință a meșterului popular) care sa ateste calitatea de meșter a beneficiarului
Alte documente justificative
Pag. nr.
Beneficiar (nume și prenume)
Semnătura
Data
Formularul AP 1.1 – submasura 6.2 - transa 2
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
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