
Anexa 3
OPIS – CONTRACTE ASOCIERE

Solicitant ......................

DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE:
1. Anexele 1, 2, 4, 6,   8a/  8b/8c  – depuse în original;
La anexa 2 - Buget narativ veţi ataşa dovada existenţei surselor de finanţare proprii

sau oferite de terţi:
 scrisori de intenţie din partea terţilor;
 contracte de sponsorizare;
 alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi. 

În cazul în care nu există alți parteneri la realizarea proiectului, până la momentul
depunerii acestuia, se va specifica acest lucru;

2. Programul evenimentului - anexa1bis;
3.  Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanţ

contabil), înregistrate  la  Administraţia  Finanţelor  Publice  Suceava  sau  la  instituția  în
subordinea  căreia  vă  aflați,  iar  în  cazul  în  care  acestea  nu  sunt  finalizate,  se  vor  depune
situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior și balanța de verificare pentru luna decembrie a
anului precedent;

4.  Extras de cont (care confirmă că există în cont disponibilă suma ce reprezintă
contribuţia proprie la proiect,  eliberat din luna în care se depune dosarul);

5. Copie – Certificat înregistrare fiscală;
6.  Copie  –  Actul  Constitutiv,  Statutul,    acte  doveditoare  ale  sediului  organizaţiei

solicitante şi actele adiţionale( în cazul în care au intervenit modificări);
7. Copie – Adeverinţă/Contract de comodat spaţiu, după caz;
8. Copie – Certificat de înscriere a persoanei juridice, după caz;
9. Copie – Dovada disponibilităţii denumirii (Ministerul Justiției), după caz;
10. Copie – Hotărâri Judecătorești – de dobândire personalitate juridică  /modificare

act constitutiv, statut, după caz;
11. Cerfificat de identitate sportivă (pentru evenimentele sportive, acolo unde acestea există),

după caz;
12.  CD-ul cu anexele    1, 2, 4, 6, 8b/8c – completate, semnate, stampilate, scanate și

puse pe CD;
13.  Copie  Cerere  de  principiu  depus  ă   de  solicitant  la  autoritatea    finanțatoare

(anexa 5).

                 
Notă: Pe toate aceste copii ce ţin de actele organizaţiei se scrie  ''Conform cu originalul'',
semnătura şi ştampila solicitantului.

Cum se calculează contribuţia proprie de 10%:
                                            

 exp. Contribuția Autorității Finanțatoare =  50.000 lei;
         Valoarea proiectului 50.000 lei x 100 : 90 = 55.555,55   lei;
         Contribuția beneficiarului  55.555,55 lei – 50.000 lei = 5.555,55 rotunjită  5.560 lei.

*Aranjarea documentelor  în dosar  se face  în această ordine, iar la sfârsit se pune acest
OPIS              


