ANEXA NR.1
LA SCHEMA DE AJUTOR REGIONAL
CERERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI REGIONAL

Solicitant (denumire, CUI, sediu, reprezentant, date de contact) în calitate de rezident in
Parcul Industrial Public……………/ rezident in Parcul Industrial Privat……………/administrator al
Parcului Industrial Public………../ administrator al Parcul Industrial Privat……………………..prin
prezenta solicit acordarea facilităţilor fiscale prevăzute de schema de ajutor regional conform
Ordinului nr.2980/2013 .
De asemenea, declar prin prezenta, sub sanțiunea art. 292 din Cod penal privind falsul in
declaratii, următoarele:
- societatea nu intra in categoria ,,intreprinderilor in dificultate” potrivit prevederilor cap.2
sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei-Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si
restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C244/02);
- împotriva societății nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul
in care o asemenea decizie a fost emisa, aceasta a fost executata si creanta a fost integral
recuperata.
Atasez prezentei cereri următoarele documente:
Nr
crt
1.

3.
4.

5.

Pentru Parcuri Publice

Pentru Parcuri Private

Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii:
datele de indentificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul
de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data
ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, activitatea desfasurata in parcul industrial, cu
mentionarea codului CAEN corespunzator
O declaratie scrisa a reprezentantului legal, sub sanctiunea art. 292 din Cod penal privind falsul in declaratii,
referitoare la toate ajutoarele de stat /minimis primite de solicitant pe parcursul precedentilor doi ani fiscali si
al anului in curs.
Certificate de atestare fiscala emise de organele competente prin care se atesta ca nu inregistreaza datorii
fata de bugetul consolidate de stat.
Extras de carte funciară
Adeverinta obtinuta de la administratorul Parcurilor Industriale Publice Plan de investitii/afaceri pentru o
care atesta faptul ca nu inregistraza obligaţii restante fata de acesta si perioada de minim 3 ani (anul in
ca sunt indeplinite conditiile din contractul de concesiune curs + 2 ani).
teren/contractul de administrare/contractul de administrare și de prestări
servicii conexe in ceea ce priveste valoarea investitiei, numarul
angajatilor, termenele de incepere/finalizare constructii altele
asemenea.
Reprezentant legal,
Stampila

