Dosarul de solicitare a sprijinului financiar este alcătuit din următoarele documente:
a) cerere-tip (Anexa 2)
b) devizul de lucrări

pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit
reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi
vizat de dirigintele de şantier;
c) copie după autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr.50/1991
privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural
naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în
domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind
restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural
naţional;
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii
Ortodoxe Române, se prezintă şi dovada avizului eliberat de către Comisia pentru
pictura bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistenţă socială, se va depune proiectul acţiunii
respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va
fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pentru obţinerea sprijinului
financiar;
i) copia certificatului de înregistrare fiscală;
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu
originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
k) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau
medicale, după
caz;
l) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar
solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cereriitip (Anexa 3);
m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară
activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin
financiar.
n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de
lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

