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FORMULAR DE SOLICITARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

1. Unitatea de cult ………………………………………………………… comuna

Livezeni str. ………………………………………… nr. ………… judeţul Mureș, codul 

poştal ……………… telefon .....…………………………… email 

…………………………………

2. Adeverinţa de funcţionare nr. …………………… din data de …………………… 

eliberată de ………………………………………

3. Număr de enoriaşi ……….

4. Structura de conducere a unităţii de cult:

a) Date personale ale conducătorului unităţii de cult: 

Numele şi prenumele ……………………………………………, data naşterii 

……………………, actul de identitate ……… seria …………, nr. …………………., codul 

numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, domiciliul: localitatea 

…………………………, str. …………………………nr. ……, judeţul …………, codul 

poştal …………………………

b) Date personale ale responsabilului financiar:

Numele şi prenumele ……………………………………………………………, data 

naşterii ……………………, actul de identitate ……… seria …………, nr. 

…………………., codul numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, profesia 

…………………………….., funcţia ……………………….., domiciliul: localitatea 

………………………, str. ……………………. nr. ……, judeţul …………, codul poştal 

………...

5. Codul fiscal nr. ………………………… din data de ……………………., emis de 

……………………………………………………………

6. Numărul contului bancar …………………………………………………………, 

deschis la ……………………………………………… sucursala/filiala/agenţia 

………………………, numele persoanelor cu drept de semnătură: 

……………………………………….

7. A mai primit unitatea de cult sprijin financiar din partea altor organizaţii/instituţii 

pentru programe şi proiecte până în prezent? 

DA1/NU ………….

Titlul programului/proiectului………………………………………………………

Anul……… 

Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit …………………………………………………, 

                                                            
1

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi, în ordinea importanţei, programele/proiectele relevante.
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Suma acordată …………………… sau, respectiv, tipul sprijinului acordat 

……………………………………………………………………………………………………

Descrieţi pe scurt programul/proiectul 

…………………………………………………………………….................................…, 

Parteneri în proiect  

……………………………………………………………………………………………………

Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijin financiar

8. Titlul proiectului 

……………………………………………………………………………………………

9. Localitatea în care se derulează proiectul:  

……………………………………………………… 

10. Beneficiari

Beneficiarii sunt rezidenţi în2:   ……………………………………………………………

11. Durata în timp: Urmează să se deruleze din data de ……………. până în data de 

…………………

12. Descrierea proiectului:

………………………………………………………………………….........................……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

13. Date privind coordonatorul proiectului: 

14. Numele ………………………, Prenumele ………………………, profesia 

………………………, funcţia ……………………, domiciliul: localitatea 

………………………………………, str. …………………………, nr. …………, judeţul 

……………………, codul poştal …………………………, telefonul de acasă 

………………………………………, 

15. Modalităţi concrete de colaborare şi parteneriat (dacă este cazul):

    a) parteneri la nivel local, judeţean, naţional:

………………………………………………………

    b) parteneri externi3:

……………………………………………………………………………………………

16. Alte surse de finanţare4:

…………………………………………………………………………………………

17. Subvenţia solicitată de la Consiliul Local Livezeni:

………………………………………….

                                                            
2

Precizaţi localitatea/localităţile.
3

Prezentaţi în copie convenţiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastră.
4

Menţionaţi numele finanţatorilor şi contribuţia acestora.
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Numele şi prenumele …………………………………………

Funcţia …………………………………………………………………

Semnătura ……………………………………………………………                           

Data ……………………………………………………………………

Ştampila

                           


