
ANEXA nr. 9

CERERE-TIP  DE  RENUNȚARE  TOTALĂ  SAU  PARȚIALĂ  LA  FINANȚAREA
PENTRU CARE  EXISTĂ DECIZIE PRIVIND ACCEPTAREA DE PRINCIPIU LA

FINANȚARE

(Se completează în cazul modificării uneia dintre condițiile în care s-a semnat acordul de
finanțare)

Subscrisa…………………………………..având datele de identificare menționate la secțiunea A,
reprezentată  legal  prin  dl/dna  ………………......................……………………………..,
având  calitatea  de  …………………………………………....  renunț  la  finanțarea  pentru
categoriile de cheltuieli prezentate în secțiunea B.

SECȚIUNEA A. Prezentarea operatorului economic:

Denumirea operatorului economic……………………………………………………………..........

Adresa……………………………………………………………………………………………......

Telefon………………….Fax………………………E-mail……………..………Cod poștal……....

Data înregistrării ………………………………………………………………………………….....

Nr. de ordine în Registrul Comerțului……………………………………… ………………….......

Codul unic de înregistrare…………...……………………………………………………………....

Nr. Acord de finanțare (anexa 6)…………………………………….

Valoarea totală pentru care se solicită renunțarea la finanțare 
…………………………………….......

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic1

Numele...........................................................                                                                  

Funcția:………………………………..........

Semnătura ......................................................   

Data semnării:……………………........……

Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunță în totalitate la cel puțin una 
din activități.

SECȚIUNEA  B.  Cheltuieli  pentru  care  se  solicită  renunțarea  la  finanțare  în  cadrul
Programului

1   Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
1
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SECȚIUNEA C.
 

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul  (a)…………………………………………, identificat  (ă)  cu B.I./C.I.  seria………
nr……………………….eliberat  la  data  de………………………..,  cu  domiciliul  în
localitatea………………………str…………..
………………………......nr…….bl…….sc……
ap….sectorul/județul…………………………….,  în  calitate  de  reprezentant  legal  al
operatorului  economic……….……………………………………,  declar  pe  propria
răspundere că renunț (total) la finanțarea în valoare de ............lei,  pentru care am primit
Decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr……... 

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic2 

Numele...........................................................                                        Funcția:
………………………………..........

Semnătura ......................................................   

Data semnării:……………………........……

2  Cererile şi  toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
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