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Formularul AP 1.1 -  sM
- pentru tranșe de plată
CERERE DE PLATA
I. A fi completat doar de personalul AFIR
OJFIR/CRFIR
Serviciul
Codul Dosarului cererii de plată:
P
.
Data înregistrării:
II. A fi completat doar de beneficiar
Codul și data Contractului de finanțare: 
     / 
Denumire beneficiar: 
CUI
Adresa sediului central:
Str.
 Loc.  
Jud.
Datele de contact ale beneficiarului: Tel.
Fax.
Adresa locului investiției: 
Str.
Nr.
 Cod poștal
 Loc.  
Jud.
Titlul proiectului:  
Beneficiar public : 
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Codurile IBAN ale conturilor beneficiarului: 
CE: 
BS: 
Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului: 
Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare este  de 
 Lei:
 Val. chelt. solicitate spre autorizare, cf. decl. de esalonare:
Lei
-
lei pentru componenta
din care finanțare nerambursabilă în valoare de
lei compusă din:
procent componenta, cf contract:
%
-
pentru componenta 
% finanțare nerambursabilă în valoare de 
lei compusă din :
1. Valoare fara TVA :
 Lei	
2. TVA :
 Lei
În cazul proiectelor care au avut avans acordat:
3. Valoare avans acordat 
 Lei
4. Valoare avans de reținut din tranșă
 Lei
5. Valoare avans nejustificat
 Lei
1. – Se completează cu valoarea fără TVA rămasă de plată, după reținerea avansului (4).2. – Se completează doar dacă TVA-ul este eligibil din FEADR conform Contractului de finanțare și a Bugetului indicativ.
3. – Se completează cu valoarea avansului acordat (plătit) beneficiarului.
Pentru tranșele finale în cazul proiectelor care au avut avans acordat:4. – Se completează la ultima tranșă în cazul beneficiarilor care au primit avans, cu valoarea avansului ce va fi reținut din suma autorizată la plată (finanțare nerambursabilă),5. – Se completează cu valoarea avansului nejustificat și care se va recupera din Scrisoarea de garanție/ Polița de asigurare (5=3-4). 
Documente
Doc. există
Pag. nr.
În cazul depunerii online, se va menționa numărul de pagini aferente fiecărui document care urmează a se încărca online
Identificarea financiară
Declarația de cheltuieli
Facturile/ adeverințe
(se atașează cele enumerate în AP 1.2 Declarația de cheltuieli)
din data
emisă de
CUI
ONRC
Copiile documentelor de plată (sau documente doveditoare cu valoare echivalentă) (cu excepția plăților efectuate prin Trezorerie unde este obligatorie doar prezentarea extrasului de cont)
Documentul nr.
din data
Copiile extraselor de cont (sau documente doveditoare cu valoare echivalenta)
(se atașează cele enumerate în declarația de cheltuieli)
Extrasul nr.
din data
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat la cererea pentru prima tranșă de plată, în cazul în care a fost acordat avans, cu excepția beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale
Extrasul nr.
din data
Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private, la cererea pentru prima tranșă de plată, dacă este cazul
Raportul de execuție
Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale (pentru lucrări)
Fotografii relevante ale investiţiei bunuri achiziționate/ lucrări executate.
În cazul cererilor de plată depuse letric fotografiile - se prezintă pe suport magnetic
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului
Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate și documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii acestora AP 1.4.1 (la ultima cerere de plată, dacă este cazul)
Garanţia de bună execuţie pentru lucrări/ servicii
Contractul de asigurare a lucrărilor pe perioada execuției lucrărilor (pentru beneficiarii care au achiziții de lucrări realizate conform legii achizițiilor publice)
Autorizaţia de construire (pentru achiziții de lucrări, atat pentru lucrarile de baza cat și pentru lucrarile cu caracter provizoriu)  - la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj
Ordinul de începere a lucrărilor - la cererea pentru prima tranșă de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, în cazul proiectelor cu construcții-montaj
Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
Situaţiile de plată pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plată
Procesele-verbale de recepție parțială a bunurilor furnizate în cadrul unui contract de lucrări
Procesele verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate
Procesele-verbale de recepție provizorie a bunurilor achizitionate
Procesele-verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate
Certificatele de calitate/ conformitate/ Declaraţia de performanţă pentru bunurile achiziţionate
Declaraţiile vamale (pentru importurile directe)
Procesele-verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate
Devizele financiare pentru servicii
Copiile documentelor contabile
Documentele emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar veterinar (la ultima cerere de plata, după caz)
Copia Hotărârii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al unității administrativ-teritoriale și dovada din partea instituției prefectului că hotărârea a fost supusă controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată)
Alte documente
Documente specifice sM 7.2, 19.2-
Documentul emis de Administrația Națională “Apele Romane” (la ultima cerere de plată)  
Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plată, pentru proiectele de investiții în infrastructura aferentă serviciilor sociale)
Documente specifice sM 7.6, 19.2
Certificatul de membru al unei Agenții Naționale de Turism sau contractul încheiat cu o agenție de turism autorizată privind introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic (la ultima cerere de plată)
Documente specifice sM 19.2
Fișa de verificare a conformității emisă de GAL se va depune la CRFIR/OJFIR împreună cu Dosarul cerere de plată pentru TVA conform OUG nr. 49/ 2015.
Raportul de activitate intermediar/ final aprobat cu privire la activitățile prestate - pentru componenta de servicii
Reprezentant legal (nume și prenume)
Cerere de plata
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
1/27/2009 10:11:00 AM
Versiunea 1.7
ALBA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRIŢA-NĂSĂUD
BOTOŞANI
BRAŞOV
BRĂILA
BUCUREŞTI
BUZĂU
CARAŞ-SEVERIN
CĂLĂRAŞI
CLUJ
CONSTANŢA
COVASNA
DÂMBOVIŢA
DOLJ
GALAŢI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIŢA
IAŞI
ILFOV
MARAMUREŞ
MEHEDINŢI
MUREŞ
NEAMŢ
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SĂLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIŞ
TULCEA
VASLUI
VÂLCEA
VRANCEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
42
10
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