
DECLARAŢIE 

 

Subscrisa, PAROHIA  _______________________________________________________, 

unitate de cult, persoana juridica de drept roman, cu sediul in localitatea _____________ sectorul 

____, str. ________________ nr.____, identificata fiscal prin CIF nr.___________ reprezentata 

legal prin dl. _____________________ , personal [sau]/prin delegat conform delegatiei nr. _____, 

dl __________, cetatean roman, cu domiciliul in __________ identificat prin Cartea de identitate 

seria ___ nr._____________ eliberat/ă de către ____________ , 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaraţii 

potrivit carora „Declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unei persoane din cele prevazute 

in art. 175 sau unei enitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei 

consecinte juridice pentru sine sau pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurarilor, 

declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni 

la 2 ani sau cu amenda”, prin prezenta, in mod liber si constient, inteleg sa dau, sa sustin si sa mentin 

valabila, pe propria noastra răspundere, următoarele declaratii si angajamente:  

1. Datele, informaţiile şi documentele prezentate în Dosarul de solicitare a sprijinului financiar 

Nr. ______ corespund realităţii;  

2. Oferta declarată câștigătoare, care a stat la baza încheierii contractului de construire, a fost 

selectată urmare a analizei și hotărârii Consiliului Parohial al bisericii, urmare a unei  

proceduri de selecție de oferte, conform procesului verbal nr. ....../...............; 

3. Devizul de ofertă în baza căruia s-a încheiat contractul cu executantul corespunde listei de 

cantități de lucrări din proiect sau antemăsurătoarei verificate și acceptate de subscrisa; 

4. Subscrisa nu avem datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri 

urmărite în vederea executării silite;  

5. Ne angajam ca sprijinul financiar care ne va fi alocat sa fie utilizat exclusiv în scopul pentru 

care a fost solicitat si aprobat şi să-l justificam integral, în condiţiile legii; de asemenea,  prin 

subscrisa ne angajăm să permitem oricând reprezentantilor Direcției Generale de Arhitectură 

Peisagistică și Monumente de For Public să verifice dacă utilizarea fondurilor nerambursabile 

a fost facută în scopul pentru care aceste sume au fost aprobate;  

6. Documentele depuse la Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For 

Public în scopul justificării sumelor alocate subscrisei corespund realității și nu au mai făcut 

obiectul justificării către alte instituţii publice;  

7. Subscrisa, nu am mai obținut sprijin financiar din partea Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic asimilată de D.G.A.P.M.F.P. prin H.C.G.M.B. 261/18.06.2020. pentru 

lucrările ce fac obiectul cererii pentru acordarea sprijinului financiar; 

8. Certificatul de Înregistrare Fiscală precum şi contul bancar aparţin subscrisei; 

9. Subsemnatul, persoana fizica, reprezentant/delegat al subscrisei, declar ca toate cele anterior 

mentionate corespund adevarului si ma angajez sa raspund solidar cu unitatea de cult pentru 

orice neconformitate, declaratie mincinoasa sau omisiune, consecinta patrimoniala ce va 

decurge din incalcarea angajamentelor cuprinse in prezenta declaratie. 

 

Reprezentantul/delegatul unității de cult solicitante,               

                       Semnătură     

                                                                                                      Ștampilă                                                                                    

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


