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Formularul AP 1.5 – M6/6B -  Dezvoltarea infrastructurii locale 

FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DCP TVA 

Beneficiar:  

Titlul proiectului:  

Nr contract de finanțare:  

Data  

Secțiunea A:  Verificarea conformității documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată 

Nr. 

Crt. 
Obiectul verificării Da Nu 

Nu 
este 
cazul 

1.  Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plata sunt 
numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regasesc semnatura si 
stampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata 
corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul 
Cererii de Plata 

   

2.  Pe fiecare pagina apare mentiunea „Program FEADR”, iar pe documentele 
in copie din DCP apare mentiunea „conform cu originalul” 

   

3.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Declaratia de 
esalonare a platilor pentru TVA conform OUG 49/2015(initiala/rectificata), 
respectiv in termenul acordat conform Notificarii AP 02, daca este cazul. 

   

4.  Cererea de plata AP 1.1 – TVA conform OUG 49/2015 este completata 
conform metodologiei de completare, semnata si datata de beneficiarul 
finantarii 

   

5.  Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor in care se solicita efectuarea 
platii coincid(e) cu cel din contractul de finantare/nota de aprobare 
SI/SAU 
Beneficiarul a depus documentatia necesara aprobarii contului pentru 
efectuarea platii 

   

6.  Declaratia de cheltuieli AP 1.2. este completata, datata, semnata si 
stampilata de beneficiar si corespunde cu documentul prezentat pe suport 
electronic 

   

7.  Facturile, adeverintele, documentele de plata, extrasele de cont in original 
au stampila cu mentiunea „Program FEADER” si sunt conforme cu 
documentele in copie din Dosarul Cererii de plata (cu exceptia ultimei 
transe de plata) 

   

8.  Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului  AP 1.4 este completata 
corect, datata, semnata si stampilata de beneficiar 

   

9.  Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr.49/2015 
a fost aprobata prin Contractul de finantare, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

   

10.  Celelalte documente justificative(dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, 
semnate si stampilate de emitent 

   



 

 

Evaluator 1 GAL     Evaluator 2 GAL   

Cererea de plata este:                 Cererea de plata este:        

 CONFORMA   CONFORMA 

 NECONFORMA  NECONFORMA 

 

Observatii............................................................................................................. 

Întocmit de evaluator GAL 1 

(nume si prenume)   

Semnatura expertului …………………….................Data  

Verificat de evaluator GAL 2  

(nume si prenume)  

Semnatura expertului ..................……………………Data  

 

Am luat la cunoștință: 

Beneficiar (reprezentant legal) 

Nume si prenume  

Semnatura ……………............ 

Data  

 


