- Anexa nr. 7 la
Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie
asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”
FORMULARE SOLICITARE DE FINANŢARE
A. Solicitare de finanţare – persoane fizice
Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Deţinătorul clădirii situate în Oradea, str. ________, nr. ____, ap._____, CF nr. _________ sub nr.
Topo ___________, identificat prin:
9 persoană fizică:
Numele şi prenumele ___________, CNP__________, B.I./C.I. seria ______ nr. __________;
9 persoană juridică:
Denumire _________, sediu__________, C.I.F. ___________;
9 asociaţie de proprietari:
Denumire ___________, reprezentată prin dl/dna __________, funcţia ___________, identificat/ă prin CNP
_________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________,
Prin prezenta solicit acordarea unei finanţări în sumă de ______________ lei pentru susţinerea
lucrărilor de protejare şi intervenţie ce urmează a se executa la clădirea situată în Oradea, str.
______________, nr. _____ conform Programului multianual Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor
de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea” aprobat prin
HCL nr. ______ / ______________ .
În vederea susţinerii celor menţionate anexez prezentei următoarele documente justificative:
1) hotărârea sau acordului scris privind realizarea măsurilor cuprinse în nota tehnică de
constatare;
2) documente justificative care atestă dreptul de proprietate - Extras din registrul de
publicitate imobiliară privind imobilul la care se vor executa lucrări de protejare şi
intervenţie însoţit de copie legalizată de pe titlul de proprietate;
3) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:
9 imobilul nu constituie obiectul unui litigiu;
9 imobilul nu se află sub sechestru;
9 imobilul nu este ipotecat;
4) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că îşi asumă
următoarele obligaţii:
9 să utilizeze clădirea în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ,
sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de
locuinţă;
9 să permită accesul în clădire specialiştilor şi, după caz, al publicului în imobil,
în condiţiile stabilite prin contract cu finanţatorul;
9 să obţină documentele justificative solicitate de finanţator necesare executării
lucrărilor de protejare şi de intervenţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5) documente justificative din care să reiasă veniturile nete realizate/lună/familie/membru
de familie:
a) adeverinţe de la locul de muncă pentru veniturile salariale(se va specifica
inclusiv natura contractului de muncă – numărul de ore/perioada de
valabilitate/durata determinată/nedeterminată);
b) cupoane de pensie/alocaţie/indemnizaţie persoane cu handicap;
c) adeverinţe emise de unităţile de învăţământ: burse şcolare/de merit;
d) altele, după caz.
6) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind veniturile realizate altele decât
cele pentru care a depus documentele justificative prevăzute la pct.3. (exemplu: venituri
din activităţi independente - chirii, drepturi de autor, brevete, alte activităţi generatoare
de venituri, după caz);
7) dovada existenţei unor surse financiare proprii/oferite de terţi acordate cu destinaţie
similară celei pentru care se solicită finanţare – credite / sponsorizări,etc;
8) documente justificative/adeverinţe – “conforme cu originalul” din care să reiasă
cuantumul sumelor acordate/datorate de/către instituţii de creditare cu altă destinaţie
decât cea pentru care se solicită finanţare (contractele de creditare + grafice de
rambursare/adeverinţe emise de instituţiile de creditare privind cuantumul actualizat al
sumelor lunare datorate de beneficiarul creditării);

9)

documente justificative din care să reiasă că veniturile/plăţile/conturile bancare nu sunt
blocate în baza unui titlu executoriu, potrivit legii – adeverinţe de la instituţiile
bancare/de credit unde titularul finanţării are cont deschis;
10) documente justificative din care să reiasă că solicitantul nu are debite restante faţă de
bugetul de stat/bugetul local/fonduri speciale(certificate privind plata obligaţiilor
bugetare – eliberate de Ministerul Finanţelor D.G.F.P. Bihor, Primărie şi Administraţia
Imobiliară Oradea);
11) documente justificative din care să reiasă aportul partenerilor, în situaţia executării
lucrărilor de protejare şi intervenţie în parteneriat (exemplu: Contract de Vânzare –
Cumpărare având ca obiect cedarea de cote părţi).

B. Solicitare de finanţare – persoane juridice şi asociaţii de propietari
Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Deţinătorul clădirii situate în Oradea, str. ________, nr. ____, ap._____, CF nr. _________ sub nr.
Topo ___________, identificat prin:
9 persoană juridică:
Denumire _________, sediu__________, C.I.F. ___________;
9 asociaţie de proprietari:
Denumire ___________, reprezentată prin dl/dna __________, funcţia ___________, identificat/ă prin CNP
_________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________,
Prin prezenta solicităm acordarea unei finanţări în sumă de ______________ lei pentru susţinerea
lucrărilor de protejare şi intervenţie ce urmează a se executa la clădirea situată în Oradea, str.
______________, nr. _____ conform Programului multianual Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor
de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea” aprobat prin
HCL nr. ______ / ______________ .
În vederea susţinerii celor menţionate anexez prezentei următoarele documente justificative
1) hotărârea privind executarea lucrărilor de protejare şi de intervenţie;
2) actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
3) dovada dobândirii personalităţii juridice;
4) ultima situaţie financiară anuală;
5) ultima balanţă de verificare;
6) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care
are deschis contul;
7) ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor
Publice;
8) documente justificative care atestă dreptul de proprietate - Extras din registrul de
publicitate imobiliară privind imobilul la care se vor executa lucrări de protejare şi
intervenţie însoţit de copie legalizată de pe titlul de proprietate;
9) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:
9 imobilul nu constituie obiectul unui litigiu;
9 imobilul nu se află sub sechestru;
9 imobilul nu este ipotecat;
10) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării, după caz;
11) dovada existenţei unor surse financiare proprii/oferite de terţi acordate cu destinaţie
similară celei pentru care se solicită finanţare – credite/sponsorizări,etc;
12) documente justificative/adeverinţe – “conforme cu originalul” din care să reiasă
cuantumul sumelor acordate/datorate de/către instituţii de creditare cu altă destinaţie
decât cea pentru care se solicită finanţare (contractele de creditare + grafice de
rambursare/adeverinţe emise de instituţiile de creditare privind cuantumul actualizat al
sumelor lunare datorate de beneficiarul creditării);
13) documente justificative din care să reiasă că veniturile/plăţile/conturile bancare nu
sunt blocate în baza unui titlu executoriu, potrivit legii – adeverinţe de la instituţiile
bancare/de credit unde titularul finanţării are cont deschis;
14) documente justificative din care să reiasă că solicitantul nu are debite restante faţă de
bugetul de stat/bugetul local/fonduri speciale(certificate privind plata obligaţiilor
bugetare – eliberate de Ministerul Finanţelor D.G.F.P. Bihor, Primărie şi Administraţia
Imobiliară Oradea);
15) documente justificative din care să reiasă aportul partenerilor, în situaţia executării
lucrărilor de protejare şi intervenţie în parteneriat (exemplu: Contract de Vânzare –
Cumpărare având ca obiect cedarea de cote părţi).

