
Anexa	II-	Lista	documentelor	justificative	

Documentele	obligatorii	care	trebuie	ataşate	Cererii	de	finanțare	pentru	întocmirea	
proiectului	sunt:			

1. Studiul	 de	 Fezabilitate	 /	 Documentaţia	 de	 Avizare	 pentru	 Lucrări	 de	 Intervenţii,	
întocmite	 conform	 legislaţiei	 în	 vigoare	 privind	 conţinutului	 cadru	 al	 documentaţiei	
tehnico-economice	aferente	investiţiilor	publice,	precum	şi	a	structurii	şi	metodologiei	de	
elaborare	a	devizului	general	pentru	obiecte	de	investiţii	şi	lucrări	de	intervenţii).	Pentru	
proiectele	 demarate	 din	 alte	 fonduri	 si	 nefinalizate,	 inclusiv	 in	 cazul	 in	 care	 pe	
amplasamentul	 pe	 care	 se	 propune	 investitia	 exista	 suprapuneri	 partiale	 cu	 proiecte	
anterior	 finantate,	 în	 completarea	 documentelor	 solicitate	 la	 punctul	 1,	 solicitantul	
trebuie	 să	depună	un	 raport	de	expertiză	 tehnico-economică	din	 care	 să	 reiasă	 stadiul	
investiției,	 indicând	 componentele/acțiunile	 din	 proiect	 deja	 realizate,	
componentele/acțiunile	 pentru	 care	 nu	mai	 există	 finantare	 din	 alte	 surse,	 precum	 și	
devizele	 refăcute	 cu	 valorile	 rămase	 de	 finanțat.	 Cheltuielile	 aferente	 tronsoanelor	
executate	partial	sau	total	sunt	neeligibile	si	se	includ	in	bugetul	proiectului	in	coloana	cu	
cheltuieli	neeligibile.	
	

2.	Certificat	de	Urbanism,	valabil	la	data	depunerii	Cererii	de	Finanţare,	eliberat	în	condiţiile	
Legii	nr.50/1991,	republicată	cu	modificările	si,	completările	ulterioare,	privind	autorizarea	
executării	lucrărilor	de	construcţii	-	dacă	este	cazul.	

3.	 Inventarul	 bunurilor	 ce	 aparţin	 domeniului	 public	 al	 comunei/comunelor,	 întocmit	
conform	legislaţiei	în	vigoare	privind	proprietatea	publică	şi	regimul	juridic	al	acesteia,	atestat	
prin	Hotărâre	a	Guvernului	şi	publicat	în	Monitorul	Oficial	al	României	(copie	după	Monitorul	
Oficial)	-	dacă	este	cazul.	

3.1.	Documente	doveditoare	de	către	ADI	-uri	privind	dreptul	de	proprietate/	dreptul	de	uz,	
uzufruct,	superficie,	servitute/	administrare	pe	o	perioadă	de	10	ani,	asupra	bunurilor	imobile	
la	care	se	vor	efectua	lucrări,	conform	cererii	de	finanţare.	

	

4.ACESTE	DOCUMENTE	SE	VOR	PREZENTA	LA	MOMENTUL	ÎNCHEIERII	CONTRACTULUI:		
Document	care	să	ateste	ca	solicitantul	a	depus	documentaţia	la	ANPM:	
4.1	 Clasarea	
notificarii	sau	

4.2	Decizia	etapei	de	încadrare,	ca	document	final	(prin	care	se	precizează	că	proiectul	nu	se	
supune	evaluării	impactului	asupra	mediului	şi	nici	evaluării	adecvate)	sau	

4.3	Acord	de	mediu	 în	 cazul	 în	 care	 se	 impune	evaluarea	 impactului	preconizat	asupra	
mediului	sau	



4.4	Acord	de	mediu	în	cazul	evaluării	impactului	asupra	mediului	și	de	evaluare	adecvată	(dacă	
este	cazul).	

4.5	Aviz	Natura	2000	pentru	proiectele	care	impun	doar	evaluare	adecvată.	

5. Hotărârea	 Consiliului	 Local/Hotărârea	 Adunării	 Generale	 în	 cazul	 ADI	 pentru	
implementarea	proiectului,	cu	referire	la	însuşirea/aprobarea	de	către	Consiliul	Local/ADI	
a	următoarelor	puncte	(obligatorii):	
ü necesitatea,	oportunitatea	și	potenţialul	economic	al	investiţiei;	
ü lucrările	vor	fi	prevăzute	 în	bugetul/bugetele	 local/e	pentru	perioada	de	realizare	a	

investiţiei	în	cazul	obţinerii	finanţării;	
ü angajamentul	de	a	suporta	cheltuielile	de	mentenanță	a	investiţiei	pe	o	perioadă	de	

minimum	5	ani	de	la	data	efectuării	ultimei	plăţi;	
ü numărul	de	locuitori	deserviţi	de	proiect/utilizatori;	
ü caracteristici	tehnice	(lungimi,	arii,	volume,	capacităţi	etc.);	
ü indicatorii	tehnico-economici	ai	proiectului;	
ü nominalizarea	 reprezentantului	 legal	 al	 comunei/ADI	 pentru	 relaţia	 cu	 AFIR	 în	

derularea	proiectului.	
ü Angajamentul	de	asigurare	a	cofinantarii,	daca	este	cazul.	

	

6.1	Certificat	de	înregistrare	fiscală	

6.2	Încheiere	privind	înscrierea	în	registrul	asociaţiilor	şi	fundaţiilor,	definitivă	si	
irevocabilă/	Certificat	de	înregistrare	în	registrul	asociaţiilor	şi	fundaţiilor	şi	

6.2.1.	Actul	de	înfiinţare	şi	statutul	ADI	

7. Certificate	care	să	ateste	lipsa	datoriilor	fiscale	restante	și	graficul	de	reeșalonare	a	
datoriilor	către	bugetul	consolidat	(daca	este	cazul).	
8. Certificatul	de	cazier	judiciar	
9. Document	de	la	bancă/trezorerie	cu	datele	de	identificare	ale	băncii	/	trezoreriei	şi	
ale	contului	aferent	proiectului	FEADR	(denumirea,	adresa	băncii	/	trezoreriei,	codul	IBAN	
al	contului	în	care	se	derulează	operaţiunile	cu	AFIR).	
10. 1	 Notificare	 privind	 conformitatea	 proiectului	 cu	 condițiile	 de	 igiena	 şi	 sănatate	
publică.	

sau	

10.2.Notificare	 că	 investiția	 nu	 face	 obiectul	 evaluarii	 condițiilor	 de	 igienă	 și	 sănătate	
publică,	dacă	este	cazul.	

11. Raport	 asupra	 utilizării	 programelor	 de	 finanţare	 nerambursabilă	 întocmit	 de	
solicitant	 (va	 cuprinde	 amplasamentul	 investiţiei,	 obiective,	 tip	 de	 investiţie,	 lista	
cheltuielilor	eligibile,	costuri	 şi	 stadiul	proiectului,	perioada	derulării	proiectului),	pentru	
solicitanţii	 care	 au	 mai	 beneficiat	 de	 finanţare	 nerambursabilă	 începând	 cu	 anul	 2007	
pentru	aceleaşi	tipuri	de	investiţii.	



12. Notificare,	care	să	certifice	conformitatea	proiectului	cu	 legislația	 în	vigoare	pentru	
domeniul	 sanitar	 veterinar	 și	 că	 prin	 realizarea	 investiției	 în	 conformitate	 cu	 proiectul	
verificat	de	DSVSA	județeană,	construcția	va	fi	în	concordanță	cu	legislația	în	vigoare	pentru	
domeniul	sanitar	veterinar	și	pentru	siguranța	alimentelor,	dacă	este	cazul.	
13. Extrasul	din	strategie,	care	confirmă	dacă	investiția	este	în	corelare	cu	orice	strategie	
de	 dezvoltare	 națională	 /	 regional	 /	 județeană	 /	 locală	 aprobată	 ,	 corespunzătoare	
domeniului	de	investiții	precum	și	copia	hotărârii	de	aprobare	a	strategiei.	
14. Proiectul	tehnic	va	respecta	prevederile	legale	în	vigoare	privind	conţinutului-cadru	al	
documentaţiei	 tehnico-economice	aferente	 investiţiilor	publice,	 precum	şi	 a	 structurii	 şi	
metodologiei	de	elaborare	a	devizului	general	pentru	obiective	de	 investiţii	 şi	 lucrări	de	
intervenţii.	

15. Copie	document	de	identitate	al	reprezentantului	legal	al	beneficiarului.	

16. Dovada	 achitarii	 integrale	 a	 datoriei	 față	 de	 AFIR,	 inclusiv	 dobânzile	 șimajorările	 de	
întârziere,	dacă	este	cazul	

17. Declarație	pe	propria	răspundere	privind	angajamentul	de	raportare	către	GAL	

18. Alte	documente	justificative	(Se	vor	specifica	dupa	caz)	

	


