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Formularul AP 1.2 - Submăsura
Acțiunea/ Componenta
Procentul finanțării
%
Investiție
Procent de finanțare
%
FACTURA                  
Document de plată  
Extras de Cont  
Tipuri de cheltuieli
Încadrarea cheltuielilor în
Furnizorul    
Valoarea  
Valoarea din factură solicitată spre autorizare
liniile bugetare conf. Bugetului
Numărul facturii
Data facturii
Obiectul facturii
Denumire
Cod Unic de Înregistrare
Nr. Înreg. Registrul Comerțului
Fără taxe recuperabile
TVA
Fără taxe recuperabile
TVA
Tip și număr
Data 
plății
Număr
 
 
 
Data
Tip factură
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bifa selectare document curent(pentru stergere)
      TOTAL     
X
X
X
X
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume și prenume
Semnătura și ștampila
Data
Declaratie de cheltuieli
Normal
3
2/28/2008 9:03:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
1/27/2009 10:11:00 AM
4
3
192
2231
4
82432
104
50
2587
1/27/2009 10:11:00 AM
Build 1.0
* achiziții de bunuri/servicii/lucrări/actualizări/diverse și neprevăzute
** se va menționa data acceptării documentului de plată de bancă
*** Totalul valorii solicitate spre autorizare trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare conform Cererii de plată AP1.1
A nu se solicita la plată cheltuieli reprezentând calcul penalități aplicate furnizorilor în cazul în care se alege durata de execuție ca și factor de atribuire în procesul de achiziții realizat  prin OUG 34/ 2006 
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