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Formularul AP 1.1 - sM
- Transa 1
CERERE DE PLATĂ
I.A fi completat doar de personalul AFIR
OJFIR
Serviciul SLINA
Codul Dosarului cererii de plată: 
P
.
Data inregistrarii:
Intocmit: Sef  Serviciu SLINA-OJFIR 
Nume şi prenume:
Semnătura
Aprobat: Director OJFIR 
Nume şi prenume:
Semnătura
Expert 1  SLINA-OJFIR 
Nume şi prenume:
Semnătura
Stampila OJFIR
II. A fi completat doar de beneficiar
Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului
Codul şi data Contractului de finanțare:
/
Denumirea beneficiarului: 
Adresa sediu central
Strada
 Localitate  
Judeţ
 Datele de contact ale beneficiarului:  Tel
Fax
Adresa locului investiției: 
Titlul proiectului:  
Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului:
Modulul de tranșe de plată
 (2 tranşe)
Tranşa 1
Tranşa 2
In calitate de beneficiar al  FEADR solicit autorizarea la plata a sumei in valoare de 
Lei
Valoarea solicitată la plată este de 
Lei, reprezentând 
% din valoarea ajutorului financiar
nerambursabil în valoare de    
Lei
ajutorului financiar nerambursabil.
Documente
Doc. Exista
Pag. Nr.
Identificarea financiară
Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4
Documente specifice sM 19.2
Fișa de verificare a conformității DCP emisa de GAL
Alte documente
Beneficiar (nume şi prenume)
Semnătura
Data
III. Verificarea conformităţii - a fi completat doar de ofiţerul de proiect SLINA- OJFIR
   Elemente verificate
1.
Cererea de plată tranşa 1 este completată pentru beneficiarul finanţării, semnată de acesta?
2.
Anexa la Cererea de plată AP 1.1 – Identificarea financiară, este completată, datată, semnată şi ştampilată de banca/ trezoreria beneficiarului finanţării, precum şi datată şi semnată de titularul contului?
3.
Valoarea primei tranşe de plată este de 70% din valoarea sprijinului financiar acordat?
4.
Datele din cererea de plată corespund cu datele din Contractul de finanţare/ Actul adiţional/ Nota de aprobare privind modificarea contractului? 
5.
Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată si semnată de beneficiar?
6.
Beneficiarul nu este inscris în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Formularul AP 1.1 – submasura 6.2 - transa 1
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
Versiunea 3.2
Observaţii: 
Nume şi prenume
Data
Semnătura
Ofiţer de proiect
Şef Serviciu
guard
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