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Denumire Solicitant ________________ 

Adresa sediu social _________________ 

CUI/CIF ___________________________ 

Denumire proiect __________________ 

M 6.5/6B Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și 

serviciilor destinate populației 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________ legitimat(ă) 

cu CI, seria ___________ nr. ________________ eliberată de _____________________ la 

data de _____________, CNP _______________, domiciliat în localitatea 

___________________, str. ________________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, ap. 

_____, etaj _______ județul __________________, în calitate de reprezentant legal al 

solicitantului, cu datele de identificare din antet, cunoscând prevederile Codului Penal 

privind falsul în declarații asumându-mi faptul că, în situația în care se constată că 

această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere, că: 

 

1. În calitate de solicitant: 

☐ AM DEPUS/ ☐ NU AM DEPUS același proiect în cadrul altei măsuri din PNDR, dacă DA, 

ce statut are proiectul? 

☐ Retras ☐ Neconform ☐ Neeligibil 

 

☐ MĂ REGĂSESC / ☐ NU MĂ REGĂSESC în Bazele de date privind dubla finanţare? 

 

☐ MĂ ÎNCADREZ / ☐ NU MĂ ÎNCADREZ în prevederile art. 61 din H.G. Nr.226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de 

la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare? 

Dacă DA, în care? 
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Art. 6 Categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiţii 

derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz: 

☐ solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât 

pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a 

datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;  

☐ solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru 

proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data 

rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru 

nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data 

rezilierii;  

☐ beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii 

litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul 

dedus judecăţii;  

☐ solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare 

că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic 

şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile 

acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare. 

 

Reprezentant Legal 

(Nume/prenume): ________________________________ 

Semnatura: ________________________________ 

Data: ________________________________  
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