Anexa 3
DECLARAŢIE
Subsemnaţii........................... (preşedintele asociaţiei/fundaţiei, clubului şi coordonatorul
proiectului), ............................, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326
din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că:
a)1 structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul
ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor sportive, respectiv;
b)2 este o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
c) a publicat, în extras, în termenul prevăzut de lege, raportul de activitate şi situaţia
financiară anuală în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ............; a înregistrat
raportul de activitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu
nr. .............. (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situaţia
financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent sub
nr. ............... din ....................;
d) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare căreia îi
solicită atribuirea unui contract de finanţare;
e) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul local,
bugetul de stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
f) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt
veridice;
g) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statuare, a actelor contitutive şi a
regulamentelor proprii;
h) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a
finanţării;
i) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de
dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect
de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
k) nu a beneficiat/ a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la
instituţia ............................., în sumă de ..............lei.
DATA ……………...
REPREZENTANŢII LEGALI
Presedintele Asociatiei/Fundatiei/Clubului,:
(nume, prenume, funcţia, semnătura)
............................................................

Coordonator proiect,:
(nume, prenume, funcţia, semnătura)
...............................................................

ŞTAMPILA ASOCIAŢIEI/FUNDAŢIEI/CLUBULUI

1- se completeaza numai de structurile sportive
2- se completeaza numai de structurile sportive

