Consiliul Local Ozun
FORMULAR
de decontare a sprijinului financiar
Contract nr./data încheierii contractului..................................................................................
Instituţia/Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia................................................................................
• adresa ...........................................................................................................................
• telefon/fax ................................................e-mail ......................................................
Denumirea programului..........................................................................................................
Data înaintării raportului ........................................................................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului
şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2. Alte comentarii (după caz):
II. Raport financiar
1. Date despre instituţie/asociaţia/fundaţia/organizaţia subventionată:
• cont
bancar
nr.
......................................................................,
deschis
la
Banca .................................................................................................................................
......
(denumirea şi sediul)
• persoana cu drept de semnătura ...................................................................................
(numele şi prenumele)
2. Date despre subvenţie:
• valoarea subventiei de la bugetul local, în conformitate cu contractul
încheiat: .............................................................................................................................
...............
• valoarea aportului propriu ..................................(minim în valoarea sprijinului acordat)
3. Se anexează factură emisă de beneficiar pentru Consiliul Local Ozun, pt. “cofinanţare program
...........conf. Contract nr. .....”. Nr. Factură................................. data emiterii..................
4. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale,
bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
5. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):
Categoria de
Numărul
Unitatea
Ce reprezintă
cheltuieli
documentului care a emis
Data
Suma
(decont sprijin
justificativ
documentul
sau aport propriu)
1.
Decont sprijin
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total sprijin (lei)
1.
Decont aport propriu
2.
3.
4.
Total aport propriu (lei)
Total general (lei):

6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului realizat:
Denumirea indicatorilor
VENITURI - TOTAL (1+2+3),

Lei

din care:
1. Contribuţia beneficiarului (instituţiei/asociaţiei/ fundaţiei/organizaţiei)
(a+b+c+d), constând din:
a) contribuţie proprie
b) donaţii (dacă este cazul)
c) sponsorizări (dacă este cazul)
d) alte surse (se vor nominaliza):
_
2. Subvenţii primite (a+b+c):
a) de la bugetul de stat
b) de la bugetul local
c) de la bugetul judeţean
3. Dobânzi aferente disponibilităţilor în cont provenite din subvenţii
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
1. Fond de premiere pentru participanţi
2. Onorarii cuvenite participanţilor
3. Remuneraţii colaboratori
4. Cheltuieli materiale şi servicii,din care:
4.1. cazare, transport si masă pentru participanţi
4.1.1. cazare
4.1.2. transport
4.1.3. masă pentru participanţi
4.2. manifestări specifice:
4.2.1. închirieri de spaţii şi aparatură
4.2.2. acţiuni promoţionale şi de publicitate
4.2.3. tipărituri
4.2.4 cheltuieli de funcţionare
5. Alte cheltuieli (se vor nominaliza):
5.1
5.2
Conducătorul instituţiei/ asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei .................................................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Coordonatorul programului/proiectului

Responsabilul financiar

Data ...................................

...........................................................
(numele, prenumele şi semnătura)

..................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.

