ANEXA nr.1 la HOTARAREA nr.34/30.10.2014
la hotărârea privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la
plata obligatiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa
Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru
întreprinderile care îşi desfă oară activitatea pe raza administrativ-teritorială a
comunei Ulmeni, judetul Calarasi
I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Ajutor de
minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care îşi desfăsoară activitatea pe raza
Administrativ-teritorială a comunei Ulmeni”.
(2) Acordarea ajutorului de minimis pentru agricultură în cadrul acestei scheme se va face
numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis în agricultură stipulate în
Regulamentul Uniunii Europene nr. 1408/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul
privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/9 din 24.12.2013.
(3) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei Ulmeni
(4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia
Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1408/2013
privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. OJ L 352/9 din 24.12.2013.
II. Obiectivul şi scopul schemei
Art. 2. Obiectivul prezentei scheme este acordarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere
aferente impozitelor şi taxelor locale şi a penalităţilor de întârziere aferente chiriilor şi
redevenţelor prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului
României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru întreprinderile care îşi
desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Ulmeni, în scopul
respectării întocmai a prevederilor legale mai sus mentionate şi pentru dezvoltarea comunei
Ulmeni .
III. Baza legală
Art.3 (1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1408/2013 privind aplicarea art. 107 i 108 din
Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/9 din 24.12.2013.
(2) Art.125. alin. (1) şi alin.(2) lit.,d” din Ordonaţa Guvernului Românie nr.92/2003 privnd
Codul de Procedură fiscală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare
(3) O.UG. nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat aprobată
prin Lega nr.137/2007.
Art.4 (1) Autoriatea publică care implemntează preznta schemă de minimis este comuna
Ulmeni, prin Consilu Local al comunei Ulmeni
(2) Preznta schemă este adoptată potrivit art.3 alin. (3) din OUG 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat aprobată prin Lega nr.137/2007.
IV. Domeniul de aplicare
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Art.4 (1) Preznta schemă se adresază contribuabililor persoane juridce care îşi desfăşoară
activatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Ulmeni care au evidenţiate în rolul fiscal
impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local şi/sau majorăi de
întârziere datorate bugetului local din comuna Ulmeni
(2) Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare în procent
de100%, dacă obligaţiile bugetare principale, inclusiv sumele reprezentâd amenzi exigibile
de orice fel, inclusiv majorările de întârziere aferente anului fiscal în care se depune cererea,
vor fi achitate până la data depuneri cereri de scutire de majorări si penalitati .
Art. 5. Prezenta schemă de minimis în agricultură se aplică ajutoarelor acordate
întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei primare de produse
agricole, cu exceptia:
(a) ajutoarelor a căror sumă se stabileste pe baza pretului sau a cantitătii produselor introduse
pe piată;
(b) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export către tări terte sau către alte state
membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantită ile exportate, ajutoarelor destinate
înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate
de activitatea de export;
(c) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de
produsele importate.
Art. 6. În cazul în care o întreprindere îsi desfăsoară activitatea atât în domeniul productiei
primare de produse agricole, cât si în unul sau mai multe alte sectoare sau în alte domenii de
activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/20131,
regulamentul mentionat se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau
domenii de activitate, cu conditia ca furnizorul să se asigure prin mijloace adecvate, precum
separarea activitătilor sau distinctia între costuri, că productia primară de produse agricole nu
beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu regulamentul mentionat.
Art. 7. În cazul în care o întreprindere îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei
primare de produse agricole, precum si în sectorul pescuitului si acvaculturii, dispozitiile
Regulamentului (CE) nr. 875/2007 se aplică ajutoarelor acordate în ceea ce priveste acest din
urmă sector, cu conditia ca furnizorul să se asigure prin mijloace adecvate, precum separarea
activitătilor sau distinctia între costuri, că productia primară de produse agricole nu
beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu regulamentul mentionat.
V. Definiţii
Art. 8. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:
a) Produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu exceptia produselor
obtinute din pescuit si acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
b) Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi
pe Internet;
c) Întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel pu in
una dintre relatiile următoare:
(i) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale
asociatilor unei alte întreprinderi;
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Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ
L 352/1 din 24.12.2013.
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(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor
de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra altei
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este actionar sau asociat al unei alte întreprinderi si care
controlează singură, în baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
întreprinderii respective.
d) Transformarea produselor agricole – este o operaţiune asupra produsului agricol în
urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare
preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
e) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea
vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu
excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a
oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de
către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul
în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.rsoanelor juridice
nerezidente se va depune un document similar
d) Administratorul schemei – Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi;
e) Furnizorul de ajutor de stat - Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi;

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari
Art.9(1) – (1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă, sunt cele
prevăzute de Codul de procedură fiscală, in cuprinsul art.125 alin. (1) si (2) lit. d, respectiv
scutiri de majorări/penalităţi de întârziere, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe
perioada de amânare;
Art. 10. Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România
b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au
nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între
creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate
prin lege;
c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii
la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de
către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
e) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
f) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat
sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi
creanţa integral recuperată;
g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis în agricultură acordate întreprinderii unice pe o
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu
depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 Euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma
ajutorului de minimis în agricultură sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este
finanţat din surse naţionale sau comunitare;
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h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs – atât în condiţiile
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, cât şi în baza Regulamentului (UE) nr. 1408/2013),
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei
scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro dacă întreprinderea
derulează activităţi în domeniul transportului de mărfuri în contul tertilor sau contra cost).
Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi
indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comuni
VII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
Art. 11. (1) Ajutorul de minimis în agricultură se acordă sub formă de scutire de la plata
majorăilor si penalitatilor de întârziere afernte impozitelor, taxelor locale, chiriilor,
redevenţelor, într-o singură tranşă, după efctuare plăţii integrale a obligaţilor principale
restane aflte în sold la data de 31 decembrie anului fiscal actual.
(2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis în agricultură acordate unei întreprinderi unice
nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi,
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
(6) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor
sau a altor obligaţii fiscale.
Art. 12. (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme,
beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică
în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali, fie sub formă de ajutor de minimis acordat în baza
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, fie în baza
Regulamentului (CE) nr. 1408/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE ajutoarelor
de minimis în sectorul producţiei agricole (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor
locale, fie din surse comunitare).
(2) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de
stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile
(3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis în agricultură după ce va
verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol primite de întreprinderea unică pe parcursul unei
perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale
autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 15.000 Euro, echivalent
în lei.
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară desfăşoară atât activităţi în sectorul agricol, cât
i în unul sau mai multe alte sectoare sau în alte domenii de activitate incluse în domeniul de
aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, administratorul schemei va acorda un ajutor
de minimis în baza Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 după ce va verifica, pe baza
declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de
minimis în sectorul agricol primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei
ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie
din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutoarelor de minimis primite pentru alte
activităţi, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro, dacă întreprinderea derulează
activităţi în domeniul transportului de mărfuri în contul tertilor sau contra cost), echivalent în
lei.
(5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis în sectorul agricol acordate unei
întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 15.000 Euro,
echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea
fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
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(6) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis în sectorul agricol şi în alte
sectoare acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme,
depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro, dacă întreprinderea derulează activităţi în
domeniul transportului de mărfuri în contul ter ilor sau contra cost), echivalent în lei,
solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din
ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte
ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleaşi costuri
eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte
intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările
în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
(8) În cazul fuziunilor sau al achizi iilor, atunci când se stabile te dacă un nou ajutor de
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achizi ia depă e te
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor
întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau
achizi ie rămân legal acordate.
(9) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate,
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de
acestea, i anume, în principiu, întreprinderii care preia activită ile pentru care au fost
utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele
de minimis se alocă propor ional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor
întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
VIII. Cheltuieli eligibile
Art. 13. Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt: majorările si penalitatile de întârziere
de orice fel, exclusiv majorările de întârziere datorate perioadei de eşalonare.
IX. Durata schemei
Preznta schemă se implemntează pe perioada a trei ani consecutivi incepind cu data de
01.11.2014 pana la data de 31.12.2016.
Art. 14.
X. Bugetul schemei
Art. 15. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis în sectorul agricol care va fi acordat
în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 15.000 ,
defalcată după cum urmează:

An

2014

2015

2016

TOTAL

Euro

15.000

15.000

15.000

45.000

XI. Efecte
Art. 16. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în sectorul agricol este de
maximum 6.
XII. Modalitatea de implementare a schemei
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Art. 17. (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis în
sectorul agricol, întreprinderile trebuie să înainteze o Cerere de finanţare administratorului
schemei de ajutor de minimis.
(2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită
administratorului schemei de ajutor de minimis o declaraţie pe propria răspundere cu privire
la ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la
ajutoarele de minimis în sectorul agricol sau acordate în baza Regulamentului (UE) nr.
1407/2013, primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani
fiscali anteriori.
(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se
realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis, înainte de acordarea
facilităţii.
(4) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi
comunică în scris acest lucru.
XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
Art. 18. (1) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de
evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii
beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor
de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1408/2013, prin menţionarea
titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului Consiliul
Local Ulmeni ( primaria_ulmeni@yahoo.com)
Art. 19. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei
scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
Art. 20. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în
baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost
acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare
pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul
ajutorului de stat.
Art. 21. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis
acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării
condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă
la momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2, toate
datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,
Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă
verificări la faţa locului.
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis,
acesta va transmite valori estimative.

2

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
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(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări,
rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în
termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării
şi informării.
Art. 22. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere,
toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea
respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

PRESEDINTE SEDINTA,
Petre DRAGNOI
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ROMANIA
JUDETUL ...........
COMUNA............
CONSILIUL LOCAL

Formularul nr.1

CERERE PENTRU AJUTOR DE MINIMIS
Subsemnatul:
(persoana
juridica)……………………………………,
cu
sediul
in
Localitatea……………….., judetul…………..adresa (domiciliul sau sediul social
………………………………………………. cod postal …………….. telefon ............………Fax
…………… e-mail …………, inscrisa la registrul comertului sub nr….................……….Cod
de identificare fiscala ……………….., reprezentata de director ................…… contabilsef/director economic…...............……………………………
Solicit un ajutor de minimis in conditiile prevederilor schemei de minimis, aprobata prin
H.C.L. nr……………………………………., constind in ..........................................
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente :
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga tribunalul unde
isi are sediu societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii:
datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociati si reprezentanti legali ai
intreprinderii unice, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de
activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si
obiectul acesteia, daca sunt sau nu in stare de faliment, reorganizare judiciara sau alte
situatii de lichidare a activitatii prevazute de lege;
b) certificat fiscal eliberat de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul
contribuabilul persoana juridica din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor de plata catre
bugetul general consolidate al statului, in original sai in copie legalizata, eliberat in
conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde intreprinderea unica isi are sediul din
care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul local, in original sau in copie legalizata,eliberat
in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
d) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii unice
solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea;
e) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea;
f) bilantul contabil corespunzator ultimului exercitiu financiar, avizat de DGFP, in copie
certificata;
g) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (conform formularului nr. 2)
din care sa rezulte ca acesta nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o
instanta de judecata printr-o hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru
frauda, coruptie, implicare in crima organizata sau orice alta activitate ilegala, care poate
dauna interesului financiar national sau al comunitatii; ca societatea nu se afla in procedura
de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau
administrare speciala, respectiv ca intreprinderea unica nu are activitati suspendate sau se
afla in alte situatii prevazute de lege; ca a beneficiat/nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si
in anul fiscal in curs de ajutor de stat si/sau de ajutor de minimis; ca nu au fost emise decizii
de recuperare a unui ajutor de stat; ca toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei au
fost efectuate pentru obiectivul (cladirea) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscala.;
kl) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea facilitatilor fiscale.
Subsemnatul/subsemnata…………………………….............……., identificat(a) cu C.I. seria
…………… nr ……………………….. eliberata ……………………….. la data de
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.......…….……………………………..,
cu
domiciliul
in
localitatea
............……………………………..,
Str…………………………nr……………………..bl……………….sc……………ap….……sector/j
udetul………………………...., functia ……………………..........................................,in calitate
de reprezentata legal al intreprinderii unice………………………………., declar pe propria
raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si
complete. Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in
scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.
Numele………………………………………
Functia………………………………………
Semnatura autorizata si stampila solicitantului…………………………………………
Data semnarii………………………………..
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ROMANIA
JUDETUL ................
COMUNA.................
CONSILIUL LOCAL

Formularul nr. 2

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul/subsemnata …………………………., identificat(a) cu C.I. seria … nr ….
eliberata ……………………….. la data de ......…….….., cu domiciliul in localitatea
…...........………………Str…………………………nr…bl….sc…ap…….sector/judetul……………
…………………., functia ………………….,in calitate de reprezentata legal al intreprinderii
unice………………………………., declar pe propria raspundere :
a) nu am fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de judecata
printr-o hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru frauda,
coruptie,implicare in crima organizata sau orice alta activitate ilegala, care poate dauna
interesului financiar national sau al comunitatii;
b) ca intreprinderea unica nu se afla in procedura de executare silita, insolventa,
reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, respectiv nu
are activitati suspendate sau se afla in alte situatii prevazute de lege;
c) ca intreprinderea unica a beneficiat/nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal
in curs de ajutor de stat (din surse ale statului,ale autoritatilor locale si/sau din surse
comunitare) si/sau de ajutor de minimis, care cumulate, sa conduca la o intensitate a
ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia
Europeana. Ca nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
d) suma totala a ajutoarelor de minimis primite de Societatea Comerciala
……………………….in ultimii 2 ani fiscali si in anul in curs (din surse ale statului, ale
autoritatii locale si/sau din surse comunitare) nu depaseste pragul de 15.000 euro.
e) pana in prezent Societatea comerciala………………………………… a beneficiat de
ajutoare de stat in valoare de …………lei, conform Schemei de exceptare
………………………………………..
f) nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii
anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.
g) ca intreprinderea unica nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de minimis sau ajutor
de stat pe alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat pentru aceleasi costuri
eligibile ale investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei
scheme;
h) ca toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei au fost efectuate pentru obiectivul
pentru care s-a solicitat facilitatea fiscala
Numele………………………………………
Functia………………………………………
Semnatura autorizata si stampila solicitantului…………………………………………
Data semnarii………………………………..
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