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IttREcsrneREA cERERII DE FINANTARE
Se completeazd de citre Autoritatea de ManagemenU Organismul lntermediar

tnstitulia: Agenlia pentru Dezvottare Regionali Sud-Vest Ottenia (ADR SV Oltenia)

Numir de inregistrare Numele 9i care

Data inregistririi emnitura....
Cod apel: POR/l86/3/2/Reducerea emisiilor
de carbon in zonele urbane bazate pe
olanurile de mobilitate urbani durabili

Cod proiect 122304

Titlul proiectului
lmbunatatirea mobilitatii urbane si
reducerea emisiilor de CO2 in Municipiul
Bailesti

Componenta 1 PON2017 t3t3.2t1 t7 REGIUNt

Axa Prioritari Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu
emisii scizute de carbon

Opera!iunea
Reducerea emisiilor de carbon in zonele
urbane bazate pe planurile de mobilitate
urbani durabi15

Schema de ajutor de stat

I a

Program Operational Regional

CERERE DE FINANTARE



Subsemnatul, Costel Pistritu, CNP 1681214160025, posesor al Cl seria DX, nr. 669046, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al

MUNICIPIUL BAILESTI, confirm cd informaliile incluse in aceaste cerere de finantare 9i detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte, iar asistenla financiare pentru care am aplicat este necesare proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ce prezenta cerere de finanlare este elaborata in conformitate cu legislalia nalionale gi comunitare aplicabild (inclusiv in materia
ajutorului de stat, a achizitiilor 9i a conflictului de interese, etc).

Confirm cA am luat la cunostinte de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm c6 nu am la cunogtinla nici un motiv pentru care proiectul ar putea se nu se deruleze sau ar putea fl intdrziat 9i md angajez, in
calitate de reprezentant legal/imputernicit al MUNICIPIUL BAILESTI, se asigur resursele financiare necesare implementArii proiectului, in
conformitate cu cele menlionate in bugetul proiectului.

Confirm cd la prezenta cerere de finanlare figierele atagate sunt semnate digital pentru

inteleg
inclusiv

ce, din punct de vedere legal gi financiar, MUNICIPIUL BAILESTI, este prezentului proiect
pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

lnleleg ci, dac5 cererea de finantare nu este completd cu privire la
sectiune, ar putea fi respinsd.

Prezenta cerere a fost completate avand cunogtinle de prevederile Codului

Semnatura digitalS a reprezentantului Pistritu.
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cu privire la aceastd
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