
 

 

 

 

 

Anexa 6  

 

Informații și documente justificative privind terenurile supuse refacerii 
ecologice necesare pentru implementarea proiectului 

cuprinzând: 

- Acordul proprietarilor privați, respectiv acordul unităților administrative teritoriale (UAT) 
pentru terenurile unde urmează să fie implementat proiectul  
 

- Declarație pe proprie răspundere a proprietarilor că pe perioada derulării proiectului, 
precum și pe perioada de sustenabilitate, nu vând, nu înstrăinează și nu schimbă 
destinația terenurilor supuse reconstrucției ecologice 

 
- Declarația proprietarilor privați că pentru terenurile supuse reconstrucției ecologice nu 

au beneficiat/nu beneficiază de ajutor de stat 
 

  



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

A PROPRIETARILOR DE TEREN 

 

Subsemnatul(a), ………………………..., în calitate de proprietar al terenului aflat 

în…………………………………………………………………………………………………

…  

declar pe propria răspunde, 

sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,următoarele: 

 a) nu am beneficiat de ajutor de stat pentru amenajarea terenului aflat în proprietate 

personală, identificat prin…………………….……care face obiectul proiectului 

............................................................... finanțat în cadrul Programului RO – Mediu „Mediu, 

Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” 

b) sunt de accord ca…………………….. să efectueze lucrări de refacere ecologică pe 

terenul identificat mai sus, lucrări necesare implementării proiectului …………………… 

………………………………….……. 

c) nu dispun de resurse financiare pentru amenajarea terenului menționat anterior 

d) activitățile propuse în cererea de finanţare și care vizează amenajarea terenului aflat 

în proprietatea mea nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de 

finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și 

nerambursabile) ; 

e) terenul identificat la lit. a) îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data 

depunerii cererii de finanţare : 

o este liber de orice sarcini; 

o nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 

privire la situaţia juridică; 

o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun. 

f)  nu voi înstrăina terenul cel puțin 5 ani de la terminarea proiectului……….. 

g) nu voi executa alte lucrări pe terenul identificat la art. 1 care să schimbe destinația 

acestuia în următorii 5 ani după terminarea proiectului........................, nu voi vinde 

sau înstrăina terenul 

h)  voi informa cu celeritate Operatorul de Program despre orice situație care ar 

constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese în ce 

privește terenul care face obiectul proiectul depus spre finanțare. 

i) nu voi da declarații false sau inexacte în ceea ce privește furnizarea informațiilor 

solicitate de către Operatorul de Program. 

j)  voi informa în maxim 3 zile Operatorul Programului cu privire la orice modificare 

survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul implementării proiectului..... 

cât și în termen de cel puțin 5 ani de la terminarea acestuia. 

  

Subsemnatul, autorizez prin prezenta ............................... să furnizeze informaţii 

reprezentanţilor autorizaţi ai Operatorului de Program cu privire la orice aspect în legătură cu 

terenul la care se face referire mai sus. 

 

Subsemnatul, declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată de date incorecte şi/sau 

incomplete în legătură cu terenul identificat mai sus poate conduce la respingerea cererii de 

finanţare.  

 



Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt reale, complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că Operatorul de Program are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor. 

 

 

(numele și prenumele proprietarului) 

Data și semnătura 

 


