Anexa nr.4
la Regulamentul aprobat prin HCL nr.27/2016
RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR
I. DATE GENERALE
1. Datele de identificare ale unităţii de cult:

Unitatea centrală de cult
Hramul
Denumirea unităţii de cult
Poziţia şi pagina din statul de
funcţii şi personal
oraşul sau comuna
Localitatea
satul sau sectorul
Adresa unităţii de cult
Judeţul
Cod Fiscal
2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:
Date personale (CNP):
Telefon:

II.

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1.

Suma primită în anul în curs

1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma1

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)
Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Primăria comunei
Marginea (inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii):

1

Construcţie, reparaţii curente sau capitale, lucrări de pictură, asistenţă socială etc.

3. Finanţări primite de la Primăria comunei Marginea în perioada 2014 – 2016 pentru
unitatea de cult
Nr.
crt.

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...
4. Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât
cele de la Primăria comunei Marginea (inclusiv fonduri europene), în perioada 2014
– 2016
Nr.
crt.

Instituţia

Anul

Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre
justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru
justificarea unor sume primite.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 (art.292 vechi) din Codul penal
pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie,
care este completă şi corectă.

AVIZ AT U N IT AT E A
C ENT R AL Ă D E C U LT

*

*

SEM N ĂT U R Ă
L.Ş.
__________________________

pentru cultele ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat– episcopie, pentru alte culte, organul central al cultului
respectiv.

