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Formularul AP 1.4 - sM 6.1, 6.3/19.2* (tranşa de plată I şi II)
Submăsura:
 
 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul
, reprezentant legal al
Cod/dată contract: C
Cod/dată decizie: D
 / 
, declar pe propria
răspundere că:
Respect toate condiţiile de eligibilitate menţionate în Cererea de Finanţare şi anexele la aceasta, şi principiile de selecţie în baza cărora am fost selectat pentru finanţare nerambursabilă ;
Nu voi înceta activitatea pentru care am primit sprijin nerambursabil mai devreme de 3 ani de la data efectuării ultimei plaţi  - (tranșa II plată);
Sumele solicitate şi rambursate prin FEADR nu vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă pe perioada implementării şi monitorizării proiectului finanţat din FEADR;
Eu şi organizaţia mea (intreprinderea) nu ne aflăm în niciunul din următoarele cazuri:
o în curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizării judiciare, de a fi administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu creditori, activităţi în stadiul de suspendare sau de a fi într-o situaţie similară stipulată;
o în insolvenţă, lichidare, fuziune sau diviziune.
* toate valorile se completează în Lei
** se va completa cu luna/anul - previzionată/previzionat pentru depunerea cererii de plată 
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume şi prenume 
Semnătura
Data
________________________________ 
* Dimensiunea economică a exploataţiilor agricole sprijinite prin LEADER va fi cea stabilită de GAL-uri în baza analizei SWOT din SDL, cu respectarea:
- minim de 8.000 SO pentru operaţiuni care pot fi asimilate art.19 alin (1) lit (a) pct (i); (sM 6.1)
- intervalul 4.000 - 7.999 SO pentru operaţiuni care pot fi asimilate art.19 alin (1) lit (a) pct (iii); (sM 6.3) 
Procentele tranşelor de plată şi a intensităţii sprijinului pentru proiectele selectate de GAL vor fi  conforme cu prevederile din fişa măsurii din SDL. Procentul producţiei comercializate în cazul proiectelor selectate de GAL va fi conform prevederilor din fişa măsurii din SDL.
Formularul AP 1.4 - SM6_1_6_3-S
Normal
1
1/27/2009 10:48:00 AM
1
3
415
4205
4
42496
133
67
4615
Versiunea 1.1
guard
	pdfIdentifierCode: DeclaratiePropriaRaspundere_SM6_1_6_3_19_2
	version: 1.0
	testinternafir: 
	Se selecteaza codul masurii.: 
	antetbeneficiar: 
	Se completeaza numele beneficiarului.: 
	Se completeaza codul contractului de finantare. Campul se completeaza doar cu caractere de tip alfanumeric.: 
	Se completeaza data semnarii contractului de finantare.: 
	decl_1: 
	decl_2: 
	decl_3: 
	decl_4: 
	Se completeaza numele si prenumele reprezentantului legal al beneficiarului.: 
	tipPersoana: 
	Se completeaza data semnarii declaratiei de esalonare.: 



