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Formularul AP 1.1 – Avans
CERERE DE PLATĂ
I. A fi completat doar de personalul AFIR
CRFIR
Serviciul Infrastructură de Bază și Acces
Codul Dosarului cererii de plată: 
P
-A
Data înregistrării:
Întocmit: Șef SIBA
Nume și prenume:
Semnătura
Aprobat: Director CRFIR
Nume și prenume:
Semnătura
Expert 1 CI-SIBA
Ofițer de proiect
Nume și prenume:
Semnătura
Stampila CRFIR
Submăsura
II. A fi completat doar de beneficiar
Codul și data Contractului de finanțare   C
/
Denumire beneficiar: 
CUI
Adresa sediului central
Strada
 Localitate 
Județ
Datele de contact ale beneficiarului:
 Telefon
Fax
Adresa locului investiției: 
Titlul proiectului:  
Denumirea instituției financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Denumirea bancă la care este deschis contul beneficiarului:
Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:
Codul IBAN al contului beneficiarului: 
Beneficiar public : 
Codurile IBAN ale conturilor  beneficiarului   CE : 
                                                                   BS : 
Valoarea solicitată la plată este de
lei
reprezentând
% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil în valoare de
lei
În calitate de beneficiar al FEADR solicit plata sumei* de  
lei
reprezentând
 % din valoarea ajutorului financiar nerambursabil .
lei
*suma plătită nu va depăși procentul maxim pentru avans din valoarea ajutorului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare .
- pentru investitia finantata din FEADR
Lei
- pentru investitia finantata din PERE
Lei
*suma platita nu va depasi procentul maxim pentru avans din valoarea ajutorului financiar nerambursabil conform contractului de finantare
Documente 
Pag. Nr.
Garanția financiară / Polița de asigurare
Declarația pe propria răspundere a beneficiarului
Autorizația de construire (în cazul proiectelor cu construcții-montaj)
Alte documente
Beneficiar (nume și prenume)
Semnătura și ștampila
Data
Formularul AP 1.1 – Avans
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
Build 1.0
III. Verificarea conformității
 Elemente verificate
1.
Beneficiarul îndeplinește condițiile de acordare a avansului dpdv al achizițiilor
2.
Cererea de plată AP 1.1  - avans este completată pentru beneficiarul finanțării, semnată și ștampilată de acesta
3.
Anexa la Cererea de plată AP 1.1  - Identificarea financiară, este completată, datată, semnată și stampilată de banca/ trezoreria beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului
4.
Garanția financiară/ Polița de asigurare este emisă pentru beneficiarul finanțării în favoarea AFIR
5.
Valoarea menționată în Garanția financiară/ Polița de asigurare reprezintă 100% din valoarea avansului solicitat
6.
Garanția financiară/ Polița de asigurare  este în perioada de valabilitate
Nume și prenume
Data
Semnătura
Ofițer de proiect
Șef Serviciu
Observații:
.................................................................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................................................................
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