Precizari privind procedura pentru semnarea contractelor de c tre beneficiari
Pentru semnarea contractului, beneficiarul se prezint la APM la care a depus cererea de finan are, cu urm toarele
documente actualizate:
a. Extras de Carte Funciar (în ORIGINAL) pentru imobilul în care se implementeaz proiectul aprobat, la
care se verific :
Telefoane AFM:
- Titularul (sau Legalizare Notarial pentru împuternicit);
GRIGORICA Iulia: 021.319.48.49 int 140
- Adresa (s fie men ionat $i corect );
Dl. Papuc: 0745-260.238
- Perioada (10 zile de la data emiterii Extrasului);
PATICA Florian: 021.319.48.50 int 139
SAU Certificat de Încadrare Cadastral (de la Prim rie)
0721-35.45.46
b. Extras de Cont Bancar (în ORIGINAL), valid la data semn rii contractului $i pîn la finalizarea
contractului (12 luni);
c. Copie BI/CI Beneficiar - Titular Contract (sau Legalizare Notarial pentru împuternicit în ORIGINAL);
OP+IONAL (dac este cazul)
d. Procur Notarial (în ORIGINAL) - pentru Împuternicit al Titularului (dac este cazul);
e. Autoriza,ie de construire (în ORIGINAL sau Copie Legalizat ) – valid la data semn rii contractului
(dac este cazul); NU MAI TREBUIE Extras de Carte Funciar ;
CONTRACT (2 exemplare): 1 ex. (AFM – cu acte), 1 ex. (Titular – f r acte)
- la BENEFICIAR se verific : - Data (s fie la data semn rii contractului);
- Semn tura (Titular sau Împuternicit);
- Trimiterea Contractelor: se face la 30, 45, 60 de zile. (dup 60 de zile FINISH).

Precizari privind procedura pentru semnarea contractelor de c tre beneficiari
Pentru semnarea contractului, beneficiarul se prezint la APM la care a depus cererea de finan are, cu urm toarele
documente actualizate:
a. Extras de Carte Funciar (în ORIGINAL) pentru imobilul în care se implementeaz proiectul aprobat, la
care se verific :
Telefoane AFM:
- Titularul (sau Legalizare Notarial pentru împuternicit);
Dl. Papuc: 0745-260.238
- Adresa (s fie men ionat $i corect );
LUCA George: 021.319.48.49 int 139
- Perioada (10 zile de la data emiterii Extrasului);
PA ICA Florian: 021.319.48.50 int 139
SAU Certificat de Încadrare Cadastral (de la Prim rie)
0721-35.45.46
b. Extras de Cont Bancar (în ORIGINAL), valid la data semn rii contractului $i pîn la finalizarea
contractului (12 luni);
c. Copie BI/CI Beneficiar - Titular Contract (sau Legalizare Notarial pentru împuternicit);
OP+IONAL (dac este cazul)
d. Procur Notarial (în ORIGINAL) - pentru Împuternicit al Titularului (dac este cazul);
e. Autoriza,ie de construire (în ORIGINAL sau Copie Legalizat ) – valid la data semn rii contractului
(dac este cazul); NU MAI TREBUIE Extras de Carte Funciar ;
CONTRACT (2 exemplare): 1 ex. (AFM – cu acte), 1 ex. (Titular – f r acte)
- la BENEFICIAR se verific : - Data (s fie la data semn rii contractului);
- Semn tura (Titular sau Împuternicit);
- Trimiterea Contractelor: se face la 30, 45, 60 de zile. (dup 60 de zile FINISH).

