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|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA nr.307 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Anexei nr.2 a
Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport
în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza Municipiului Zal]u, aprobat prin
HCL nr. 57/10.03.2008
HOT}RÂREA nr.339 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Anexei nr.1 la
Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.30/
01.02.2016 în sensul modific]rii programului de transport existent
HOT}RÂREA NR.342 din 13 noiembrie 2017 privind ini[ierea procedurii de atribuire
direct] a gestiunii serviciului public de transport public local de persoane, prin curse
regulate, la nivelul Municipiului Zal]u în favoarea operatorului de transport SC
Transurbis SA , societate al c]rei unic ac[ionar este UAT Municipiul Zal]u
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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
ORA|ULUI CEHU SILVANIEI
HOT}R~REA nr.76 din 26.10.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis,
reprezentând scutirea de la plata major]rilor de întârziere \i a penalit][ilor aferente
obliga[iilor bugetare locale, datorate de persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale \i asocia[iile familiale care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al ora\ului Cehu Silvaniei
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.307
din 26 octombrie 2017
privind modificarea Anexei nr.2 a Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea serviciului
public de transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza Municipiului Zal]u,
aprobat prin HCL nr. 57/10.03.2008
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Tehnice - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr. 50636/11.08.2017,
Adresa nr. 47728/02.08.2017 a Direc[iei Corp Control \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
- Dispozi[iile Legii nr. 38/2008 privind transportul în regim de taxi \i în regim de închiriere, ale Ordinului MIRA nr. 356/2007 privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2008 \i HCL nr.57/10.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza Municipiului Zal]u;
În conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public]
În baza art. 36 alin. 2 lit. d, art. 36 alin. 6 lit.a \i art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] modificarea Anexei nr.2 a Regulamentului privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport în regim de taxi
\i în regim de închiriere pe raza Municipiului Zal]u, aprobat prin HCL nr. 57/10.03.2008, care va avea urm]torul cuprins:
STA{IILE |I LOCURILE DE A|TEPTARE TAXI
1. Str. Avram Iancu - parcarea vis-a-vis de Complexul alimentar - 5 locuri;
2. Pia[a Iuliu Maniu - în fa[a cl]dirii Transilvania - 15 locuri;
3. Str. Unirii - în fa[a hotelului Porolissum - 3 locuri;
4. B-dul M. Viteazu - în fa[a magazinului Nazaret - 10 locuri;
5. B-dul M. Viteazu - în fa[a bl. B 120 - 10 locuri;
6. Str. Armoniei - la |c. Gimnazial] I. Maniu - 10 locuri;
7. B-dul M. Viteazu - zona Astralis - 5 locuri;
8. Str. S. B]rnu[iu - parcarea de la intersec[ia cu str. G-ral Dragalina - 5 locuri;
9. Str. S. B]rnu[iu - vis-a-vis de bl A 4 - 25 locuri;
10. Str. Voievod Gelu - vis-a-vis de Mol - 5 locuri;
11. Str. Porolissum - vis-a-vis de |c. Gimnazial] Porolissum - 5 locuri;
12. Str. 22 Decembrie 1989 - Clubul Tineretului - 3 locuri;
13. Str. S. B]rnu[iu - |c. C. Coposu - 8 locuri;
14. Str. Traian - lâng] |coala nr. 13 - 3 locuri;
15. Ortelec - Centru, lâng] |coal] - 5 locuri;
16. Str. Gh. Doja- lâng] parcul Br]det - 4 locuri;
17. Str. Avram Iancu - parcarea vis-a-vis de |c. A. Iancu - 5 locuri;
18. Parcarea Sala Sporturilor - 8 locuri - marf].
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
- Primarul Municipiului Zal]u,
- Direc[ia Tehnic], Direc[ia administra[ie public] local], Direc[ia Economic],
- DGADP Zal]u,
- Aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

HOT}RÂREA nr.339
din 26 octombrie 2017
privind modificarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u
nr.30/01.02.2016 în sensul modific]rii programului de transport existent
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul nr. 66988/20.10.2017 al Direc[iei Tehnice \i Solicitarea nr.2174/20.10.2017 a SC Transurbis SA Zal]u;
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- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zal]u;
- Prevederile Legii nr.92/2007 - Legea serviciilor de transport public local,
- Prevederile art.9 din Ordinului Nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007;
- Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct.14 \i ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Modificarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ,,Trasee \i
program de circula[ie@@ aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 30/01.02.2016 cu modific]ri ulterioare, urmând a
avea con[inutul astfel cum este prezentat în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. La data intr]rii 'n vigoare a prezentei hot]râri se abrog] Anexa nr.1 a HCL nr.30/01.02.2016 \i orice alt] dispozi[ie contrar].
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i SC Transurbis SA.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u,
- Direc[ia Tehnic],
- Direc[ia administra[ie public] local],
- Direc[ia economic],
- SC Transurbis SA Zal]u,
- afi\are la sediu, publicare în presa local], solicitan[i.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.342
din 13 noiembrie 2017
privind ini[ierea procedurii de atribuire direct] a gestiunii serviciului public de transport public
local de persoane, prin curse regulate, la nivelul Municipiului Zal]u în favoarea operatorului de
transport SC Transurbis SA, societate al c]rei unic ac[ionar este UAT Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul nr.71.370 din 8.11.2017 al Direc[iei tehnice - Unitatea Local] de Monitorizare Servicii de Utilitate Public]
-În conformitate cu prevederile pct 10 \i urmatoarele din OUG nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea \i completarea unor
acte normative cu impact asupra domeniului achizi[iilor publice, cu cele ale art.28 alin.2 indice 2 din Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006
republicat] Legea serviciilor comunitare de utilit][i publice,
-V]zând dispozi[iile OUG nr.77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile na[ionale în domeniul ajutorului de stat, precum \i pentru
modificarea \i completarea Legii concuren[ei nr. 21/1996 precum \i cerintele Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European \i
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar \i rutier de calatori.
În temeiul art. 36 alin.1,alin.2 lit.d ,alin.6 lit.a pct.14 ,art.36 alin.2 lit. c,art.36 alin.5 lit.a \i ale art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1.Ini[ierea procedurii de atribuire direct] a gestiunii serviciului public de transport public local de persoane , prin curse regulate, la nivelul
Municipiului Zal]u (prin modalitatea gestiunii directe) în favoarea operatorului de transport SC Transurbis SA, societate înfiin[at] \i al c]rei unic
ac[ionar este UAT Municipiul Zal]u.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i SC Transurbis SA Zal]u.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
-Primarul Municipiului Zal]u, Direc[ia Tehnic]
-Directia administra[ie public] local], Direc[ia economic]
-S.C .Transurbis S.A. Zal]u
-afi\are la sediu, publicare în presa local]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

*Not]: Anexele la hot]r`ri pot fi consultate la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u de c]tre persoanele interesate,
precum \i pe site-ul institu[iei www.zal]usj.ro - Sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI CEHU SILVANIEI

HOT}R~REA nr.76
din 26.10.2017
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata major]rilor de
întârziere \i a penalit][ilor aferente obliga[iilor bugetare locale, datorate de persoanele juridice,
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale \i asocia[iile familiale care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al Ora\ului Cehu Silvaniei
Consiliul Local al Ora\ului Cehu Silvaniei, întrunit în \edin[] ordinar],

- V]zând expunerea de motive nr.10177/04.09.2017, a Primarului Ora\ului Cehu Silvaniei, raportul nr.10178/04.09.2017, al compartimentului
financiar-contabil, precum \i avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Cehu Silvaniei;
Având în vedere:
- prevederile art.185 alin.1, lit.@@b@@ din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedur] fiscal;
- prevederile art.28, lit.@@c@@ din Legea Concuren[ei, nr.21/1996, republicat];
- prevederile art.7, alin.2, alin.4 \i alin.6, art.8 din O.U.G.nr.77/2014, privind procedurile na[ionale în domeniul ajutorului de stat, precum
\i pentru modificarea \i completarea Legii concuren[ei, nr.21/1996;
- prevederile Regulamentului Uniunii Europene, nr.1407/2013, privind aplicarea art.107 \i 108 din Tratatul privind Func[ionarea Uniunii Europene;
- prevederile art.4 lit.@@b@@ din Legea nr.52/2003, republicat], privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.@@b@@, alin.4 lit.@@c@@ din Legea nr.215/2001, republicat], privind administra[ia public] local];
- Avizul nr.13540 din 25.10.2017, emis de Consiliul Concuren[ei Bucure\ti.
În temeiul dispozi[iilor art.45 \i art.115 lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001, republicat], privind administra[ia public] local],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] schema de ajutor minimis, reprezentând scutiri de la plata major]rilor \i penalit][ilor de întârziere aferente impozitelor \i
taxelor locale, chiriilor, redeven[elor \i altor obliga[ii de plat] datorate bugetului local de c]tre persoanele juridice, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale \i asocia[iile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Ora\ului Cehu Silvaniei, conform Anexei
nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Se aprob] formularul de cerere privind acordarea facilit][ilor la plata obliga[iilor bugetare, conform Anexei nr.2, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] domnul Cheregi Ioan, primarul ora\ului Cehu Silvaniei, prin compartimentul
buget-finan[e \i compartimentul impozite \i taxe locale.
Art.4..Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Consiliul Concuren[ei;
- Domnul Cheregi Ioan, primarul ora\ului;
- Compartimentul buget-finan[e;
- Compartimentul taxe \i impozite locale;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri;
- Se face public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Balint Ervin

Contrasemneaz],
SECRETAR
Ioan Ra[iu

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.76
din 26 octombrie 2017

PROCEDURA
privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic \i diminuarea arieratelor bugetare în ora\ul
Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj, prin acordarea scutirii de la plat] a major]rilor de întârziere aferente impozitelor \i taxelor locale
datorate bugetului local de c]tre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai Ora\ului Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj
Art. 1 Dispozi[ii generale
(1) Prezenta procedur] instituie o schem] de ajutor de minimis denumit] @@Ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic \i
diminuarea arieratelor bugetare în ora\ul Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj@@, prin acordarea de scutiri de la plat] a major]rilor de întârziere aferente
impozitelor \i taxelor locale datorate bugetului local de c]tre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai ora\ului Cehu Silvaniei, jude[ul
S]laj \i care î\i desf]\oar] activitatea pe raza administrativ-teritorial] a ora\ului Cehu Silvaniei.
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate 'n
Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 \i 108 din Tratatul privind func[ionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis (denumit in continuare Regulament), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(3) Prezenta schem] de ajutor nu intr] sub inciden[a obliga[iei de notificare c]tre Comisia European] potrivit art. 3 alin. 1) din Regulament.
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(4) Prezenta schema se aplic] pe raza administrativ-teritorial] a ora\ului Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj \i va fi adoptat] prin hot]râre a Consiliului
Local al ora\ului Cehu Silvaniei.
Art. 2 Obiectivul \i scopul schemei
Schema are drept scop sus[inerea operatorilor economici care î\i desf]\oara activitatea în ora\ul Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj \i atragerea de
venituri la bugetul local. Obiectivul prezentei proceduri este dezvoltarea regional], men[inerea investitorilor locali, prin acordarea de scutiri de la
plata major]rilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obliga[iilor fiscale principale constând din impozitele \i taxele locale, precum \i
a major]rilor de întârziere aferente altor obliga[ii bugetare, conform legii, datorate bugetului local de c]tre contribuabilii persoane juridice de pe
raza administrativ-teritorial] a ora\ul Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj.
Art. 3 Baza legal]
(1) Articolul 185 alin. (1) lit. b) \i alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedur] Fiscal], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(2) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 \i 108 din Tratatul privind func[ionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24.12.2013 art.1, teza final];
(3) O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile na[ionale în domeniul ajutorului de stat, precum \i pentru modificarea \i completarea Legii
concuren[ei nr. 21/1996 aprobat] prin Legea nr. 20/2015, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(4) Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(5) Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(6) Legea nr. 31/1990 privind societ][ile comerciale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(7) Legea nr. 1/2005 privind organizarea \i func[ionarea coopera[iei;
(8) Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(9) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiin[]rii \i dezvolt]rii întreprinderilor mici \i mijlocii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(10) OG nr. 26/2000 cu privire la asocia[ii \i funda[ii;
(11) O.U.G. nr.44/2008 privind desf]\urarea activit][ilor economice de c]tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale \i
întreprinderile familiale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Art. 4 Autoritatea public] competent] s] implementeze schema
Consiliul Local al Ora\ului Cehu Silvaniei are calitatea de administrator \i de furnizor de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme.
Art. 5 Domeniul de aplicare
(1) Prezenta schema se adreseaz] contribuabililor, întreprinderilor care la data intr]rii în vigoare a prezentei scheme \i pe perioada derul]rii ei,
respectiv pân] la 31.12.2017 au înregistrate în eviden[ele fiscale \i datoreaz] major]ri de întârziere bugetului local al ora\ului Cehu Silvaniei. Major]rile
de întârziere pentru care se acord] ajutorul de minimis sunt major]rile aferente impozitelor \i taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii.
(2) Prezenta schem] de minimis nu se aplic]:
a) întreprinderilor care î\i desf]\oar] activitatea în sectoarele pescuitului \i acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European \i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comun] a pie[elor în sectorul produselor
pesc]re\ti \i de acvacultur], de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 \i (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului \i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) întreprinderilor care î\i desf]\oar] activitatea în domeniul produc[iei primare de produse agricole;
c) întreprinderilor care î\i desf]\oar] activitatea în sectorul prelucr]rii \i comercializ]rii produselor agricole, în urm]toarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilit] pe baza pre[ului sau a cantit][ii unor astfel de produse achizi[ionate de la produc]tori primari
sau introduse pe pia[] de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condi[ionate de transferarea lor par[ial] sau integral] c]tre produc]torii primari.
d) activit][ilor legate de export c]tre []ri ter[e sau c]tre alte State Membre, respectiv activit][ilor direct legate de cantit][ile exportate, destinate
înfiin[]rii \i func[ion]rii unei re[ele de distribu[ie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) pentru utilizarea preferen[ial] a produselor na[ionale fa[] de produsele importate;
f) pentru achizi[ia de vehicule de transport rutier de marf] acordat întreprinderilor, care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de
transport rutier de m]rfuri 'n numele ter[ilor sau contra cost.
(3) În cazul în care o întreprindere î\i desf]\oar] activitatea atât în sectoarele men[ionate la alineatul (2) literele (a), (b) sau (c), cât \i în unul
sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei proceduri, prezenta schem] se aplic] ajutoarelor
acordate pentru aceste din urm] sectoare sau activit][i, cu condi[ia ca întreprinderea 'n cauz] s] se asigure, prin mijloace corespunz]toare, precum
separarea activit][ilor sau o distinc[ie 'ntre costuri, c] activit][ile desf]\urate 'n sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaz] de
ajutoare de minimis acordate 'n conformitate cu prezenta schem].
(4) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament.Acestea pot fi cumulate cu
ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru
întreprinderile care efectueaz] transport rutier de m]rfuri în contul ter[ilor sau contra cost), echivalent în lei.
Art.6 Defini[ii
În sensul prezentei proceduri urm]torii termeni se definesc astfel:
(a) produse agricole - înseamn] produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind func[ionarea Uniunii Europene, cu excep[ia produselor
ob[inute din pescuit \i acvacultur] prev]zute în Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1379/2013 privind organizarea comun] a pie[elor în sectorul
produselor pesc]re\ti \i de acvacultur];
(b) ajutor de minimis - ajutorul acordat unei întreprinderi unice care desf]\oar] o activitate economic], care nu distorsioneaz] concuren[a \i/sau
comer[ul cu statele membre, \i care nu dep]\e\te valoarea de 200.000 de Euro într-o perioad] de 3 ani fiscali consecutivi (anul curent \i 2 exerci[ii financiare
anterioare), respectiv 100.000 de Euro în cazul întreprinderilor ce activeaz] în sectorul transportului rutier de m]rfuri în contul ter[ilor sau contra cost;
(c) prelucrarea produselor agricole - înseamn] orice opera[iune efectuat] asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care
este tot un produs agricol, cu excep[ia activit][ilor desf]\urate în exploata[iile agricole, necesare în vederea preg]tirii unui produs de origine
animal] sau vegetal] pentru prima vânzare;
(d) comercializarea produselor agricole - înseamn] de[inerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânz]rii, a punerii în vânzare, a
livr]rii sau a oric]rei alte forme de introducere pe pia[], cu excep[ia primei vânz]ri de c]tre un produc]tor primar c]tre revânz]tori sau prelucr]tori
\i a oric]rei alte activit][i de preg]tire a produsului pentru aceast] prim] vânzare; o vânzare efectuat] de c]tre un produc]tor primar c]tre
consumatori finali este considerat] comercializare în cazul în care se desf]\oar] în localuri distincte, rezervate acestei activit][i;
(e) întreprindere - orice entitate care desf]\oar] o activitate economic], indiferent de statutul juridic, de modul de finan[are sau de existen[a
unui scop lucrativ al acesteia.Din aceast] categorie fac parte, 'n special, lucr]torii care desf]\oar] o activitate independent] \i întreprinderile
familiale care desf]\oar] activit][i de artizanat sau alte activit][i, parteneriatele sau asocia[iile care desf]\oar] 'n mod regulat o activitate economic],
societ][i comerciale, societ][i cooperatiste, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale;
(f) întreprindere unic] - include toate întreprinderile între care exist] cel pu[in una dintre rela[iile urm]toare:
i.
o întreprindere de[ine majoritatea drepturilor de vot ale ac[ionarilor sau ale asocia[ilor unei alte întreprinderi;
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoc] majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale
unei alte întreprinderi;
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iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influen[] dominant] asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea
în cauz] sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv. o întreprindere care este ac[ionar sau asociat al unei alte întreprinderi \i care controleaz] singur], în baza unui acord cu al[i ac[ionari sau
asocia[i ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale ac[ionarilor sau ale asocia[ilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care între[in, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, rela[iile la care se face referire la punctele (i) - (iv), sunt
considerate @@întreprinderi unice@@.
h) domeniu de activitate - activitatea desf]\urat] de beneficiar, corespunz]tor clasifica[iei activit][ilor din economia na[ional] (codul CAEN);
i) persoan] juridic] - orice entitate care a fost înfiin[at] în conformitate cu legisla[ia României, respectiv persoane juridice societ][i comerciale,
societ][i cooperatiste, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale.
j) data acord]rii ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic
na[ional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se pl]te\te întreprinderii respective;
k) facilitate fiscal] - scutirea de la plata major]rilor de întârziere generate de neachitarea la termen a obliga[iilor bugetare principale, aflate în
sold la data depunerii cererii.
Art. 7 Condi[ii de eligibilitate a schemei
(1) Pot beneficia de m]surile de ajutor de minimis prev]zute în prezenta schem] întreprinderile care îndeplinesc urm]toarele condi[ii:
a) sunt legal constituite în România \i î\i desf]\oar] activitatea în România;
b) sunt persoane juridice, înregistrate la Registrul Comer[ului conform Legii nr. 31/1990 privind societ][ile comerciale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, ca societ][i cooperatiste în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea \i func[ionarea coopera[iei, sau
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale \i întreprinderile familiale în baza O.U.G. nr.44/2008 privind desf]\urarea activit][ilor
economice de c]tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale \i întreprinderile familiale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
care desf]\oar] activit][i economice pe teritoriul României \i au calitatea de contribuabili ai bugetului local al ora\ului Cehu Silvaniei.
c) nu se afl] în stare de insolven[], lichidare, dizolvare, reorganizare, faliment, afacerea s] nu fie condus] de un administrator sau lichidator
judiciar, s] nu aib] restric[ii asupra activit][ilor sale comerciale iar acestea s] nu fie puse la dispozi[ia creditorilor;
d) nu au f]cut obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia European], Consiliul Concuren[ei sau
de un furnizor de ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a f]cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat] \i crean[a integral
recuperat], cu dobânzile aferente;
e) nu a fost constatat] o fapt] ce constituie infrac[iune de evaziune fiscal], pentru care s-a pronun[at o hot]râre judec]toreasc] definitiv];
f) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamn]ri în ultimii 3 ani, de c]tre nici o instan[] de judecat], din motive
profesionale sau etic profesionale;
g) valoarea total] a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, pe o perioad] de 3 exerci[ii financiare (2 exerci[ii financiare
precedente \i exerci[iul financiar în curs), cumulat] cu valoarea aloc]rii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu
dep]\e\te echivalentul în lei a 200.000 de Euro, respectiv 100.000 de Euro în cazul întreprinderilor care activeaz] în sectorul transporturilor de
m]rfuri în contul ter[ilor sau contra cost.
h) nu deruleaz] activit][i în domeniile exceptate de la finan[are în condi[iile prezentei scheme. În cazul în care un solicitant î\i desf]\oar]
activitatea atât în sectoare / domenii ne-eligibile pentru acordarea de finan[are în condi[iile prezentei scheme, cât \i în domenii / sectoare eligibile,
poate beneficia de ajutor de minimis pentru sectoarele eligibile, cu condi[ia men[inerii unei eviden[e contabile separate pentru cele dou] categorii
de activit][i, care atest] faptul c] facilit][ile acordate nu vor finan[a activit][i ne-eligibile pentru acordarea unui ajutor de minimis.
Art. 8 Categorii de facilit][i fiscale \i criterii de acordare
1) M]surile de sprijin financiar ce se acord] prin prezenta schem], sunt cele prev]zute de Legea 207/2015 privind Codul de Procedur] Fiscal],
în cuprinsul art.185 alin.(1) lit.b) \i alin (4), respectiv scutiri de major]ri de întârziere.
2) Pot beneficia de m]surile de ajutor de minimis prev]zute în prezenta schem], întreprinderile care îndeplinesc urm]toarele condi[ii:
a) achit] pân] la data de 15.12.2017 obliga[iile fiscale principale constând în impozite \i taxe locale \i alte obliga[ii datorate bugetului local al
ora\ului Cehu Silvaniei;
b) se încadreaz] în condi[iile de eligibilitate prev]zute la art.7 din prezenta schem].
3) Întreprinderile care au mai multe obliga[ii la bugetul local al ora\ului Cehu Silvaniei, reprezentând impozite \i taxe locale sau alte obliga[ii
bugetare, beneficiaz] de scutirile de la plata major]rilor de întârziere, în condi[iile alin.(2) lit.a) din prezenta schem] de ajutor de minimis, dac]
achit] integral toate obliga[iile fa[] de bugetul local.
4) Echivalentul în euro al valorii facilit][ii acordate / fiecare an, va fi stabilit. la cursul de schimb al B]ncii Na[ionale a României valabil la data
adopt]rii hot]rârii prin care se aprob] facilitatea fiscal] de c]tre furnizor.
5) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dup] ce verific], pe baza declara[iei pe propria r]spundere a întreprinderii \i pe
baza altor informa[ii (de ex din Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - REGAS), faptul c] suma total] a ajutoarelor de
minimis acordate întreprinderii unice, pe o perioad] de 3 exerci[ii financiare consecutive (2 exerci[ii financiare precedente \i exerci[iul financiar
în curs), fie din surse ale statului sau ale autorit][ilor locale, fie din surse comunitare, nu dep]\e\te echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv
100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activeaz] în sectorul transporturilor de m]rfuri în contul ter[ilor sau contra cost, echivalent în lei.
6) În cazul în care valoarea total] a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioad] de 3 exerci[ii financiare consecutive
(2 exerci[ii financiare precedente \i exerci[iul financiar în curs), dep]\e\te echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul
întreprinderilor care activeaz] în sectorul transporturilor de m]rfuri în contul ter[ilor sau contra cost, solicitantul nu poate beneficia de prevederile
schemei, nici chiar pentru acea frac[iune din ajutor care nu dep]\e\te acest plafon.
7) În cazul fuziunilor sau achizi[iilor, atunci când se stabile\te dac] un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii
care face achizi[ia dep]\e\te plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care
fuzioneaz]. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achizi[ie r]mân legal acordate.
8) În cazul în care o întreprindere se împarte în dou] sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare
se aloc] întreprinderii care a beneficiat de acestea, \i anume, în principiu, întreprinderii care preia activit][ile pentru care au fost utilizate ajutoarele
de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibil], ajutoarele de minimis se aloc] propor[ional pe baza valorii contabile a capitalului
social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
9) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaz] cu ajutoarele de stat acordate pentru acelea\i costuri eligibile (legate de acela\i proiect de investi[ii) dac]
un astfel de cumul ar dep]\i intensitatea sau valoarea maxim] relevant] a ajutorului stabilit] pentru condi[iile specifice ale fiec]rui caz de un regulament
sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat] de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acord] pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile
specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
Art. 9 Modalit][i de implementare a schemei
(1) Pentru a beneficia de scutirea prevazut] la art. 8, întreprinderile vor depune, pân] la data de 15.12.2017 la Registratura Prim]riei Ora\ului
Cehu Silvaniei, o cerere temeinic justificat].
(2) Cererea va fi înso[it] de:
a) codul unic de înregistrare fiscal] (copie);
b) actul de constituire / statutul societ][ii;
c) situa[iile financiare pentru perioada de referin[] (anul curent \i ultimii doi ani fiscali anteriori);
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d) documente justificative care s] ateste achitarea obliga[iilor de plat] principale;
e) o declara[ie pe propria r]spundere, dat] de reprezentantul legal al societ][ii beneficiare, în form] scris] \i autentificat] la notar, prin care
beneficiarul certific] faptul c] întreprinderea nu se afl] în stare de insolven[], lichidare sau dizolvare, afacerea s] nu fie condus] de un administrator
sau lichidator judiciar, s] nu aib] restric[ii asupra activit][ilor sale comerciale, iar acestea s] nu fie puse la dispozi[ia creditorilor;
f) o declara[ie pe propria r]spundere, dat] de reprezentantul legal al societ][ii beneficiare, în form] scris] \i autentificat] la notar, prin care beneficiarul
certific] faptul c] societatea nu a f]cut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concuren[ei/ furnizor de ajutor de stat/ de minimis, de recuperare
a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a f]cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat] \i crean[a a fost integral recuperat];
g) o declara[ie pe propria r]spundere, dat] de reprezentantul legal al societ][ii beneficiare, în form] scris] \i autentificat] la notar, în care s] se
indice expres faptul c] societatea nu desf]\oar] activit][i exceptate de prezenta schem], ca sector de activitate principal, iar 'n cazul in care
desf]\oar] activit][i exceptate ca sector de activitate secundar, s] se oblige c] va [ine contabilitate separat];
h) o declara[ie pe propria r]spundere, dat] de reprezentantul legal al societ][ii beneficiare, în form] scris] \i autentificat] la notar, privind orice
alt ajutor de minimis primit pe perioada de referin[] (anul curent \i ultimii doi ani fiscali anteriori).
i) declara[ie privind apartenen[a la întreprinderea unic] (structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul), cu precizarea eventualelor
ajutoare de minimis care le-au fost acordate întreprinderilor care alc]tuiesc întreprinderea unic].
Not]: Declara[iile notariale pe propria r]spundere pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.
3) Cererea privind scutirea de la plata major]rilor de întârziere aferente impozitele \i taxelor locale va fi analizat] de c]tre comisia de
specialitate creat] în acest sens în cadrul Biroului de Impozite \i Taxe Locale. În urma analizei efectuate se va întocmi un referat, care va fi verificat
de serviciul Contabilitate, avizat juridic de c]tre Secretarul Ora\ului Cehu Silvaniei \i supus spre aprobare Primarului Ora\ului Cehu Silvaniei, f]r]
a fi necesar] aprobarea fiec]rei cereri prin hot]râre a Consiliului local.
4) Operarea efectiv] a facilit][ilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de Primarul Ora\ului Cehu Silvaniei, major]rile de
întârziere vor fi sc]zute din eviden[ele fiscale, despre acest lucru fiind în\tiin[at contribuabilul persoan] juridic] ce a depus cererea.
5) Biroul Impozite \i Taxe Locale al ora\ului Cehu Silvaniei, prin comisia de specialitate creat], verific] atât veridicitatea declara[iilor depuse
de beneficiar cât \i respectarea oric]rei alte prevederi a prezentei scheme. De asemenea, va duce la îndeplinire hot]rârea Consiliului Local adoptat]
în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care va constata dep]\irea plafonului prev]zut în prezenta schem] va propune Consiliului Local
recuperarea total] sau par[ial], dup] caz, a ajutorului de minimis acordat.
6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibil] s] primeasc] facilitatea fiscal] în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul
acesteia îi comunic] în scris acest lucru.
8) În situa[ia în care se constat] ulterior acord]rii facilit][ii, c] societatea nu avea dreptul s] primeasc] respectiva scutire, întrucât nu respecta
condi[iile acord]rii facilit][ii, administratorul prezentei schemei de minimis va proceda la emiterea unei decizii de recuperare. Ajutorul de minimis
care trebuie rambursat sau recuperat include \i dobânda aferent], datorat] de la data pl][ii acestuia pân] la data recuper]rii sau a ramburs]rii
integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilit] potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 734/2013 al Consiliului.
9) Furnizorul are obliga[ia de a transmite Consiliului Concuren[ei deciziile prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de minimis, spre
informare, în termen de maximum 5 zile lucr]toare de la adoptare, conform prevederilor OUG nr. 77/2014.
Art. 10 Durata schemei de ajutor de minimis
Perioada de valabilitate a schemei de minimis este de la data intr]rii în vigoare a acesteia \i pân] la 15.12.2017.
Art. 11 Beneficiarii \i bugetul schemei
(1) Num]rul de beneficiari maxim estimat este de aproximativ 103 de întreprinderi.
(2) Valoarea total] estimat] a ajutorului de minimis care va fi acordat 'n cadrul prezentei scheme, pe durata de aplicare a acesteia este de
aproximativ 494.568,28 de lei.
Art. 12 Transparen[a \i monitorizarea prezentei scheme
1) Schema de ajutor de minimis va fi publicat] integral pe site-ul prim]riei ora\ului www.primariacehusilvaniei.ro
2) Ora\ul Cehu Silvaniei în calitate de furnizor are obliga[ia de a face public] utilizarea integral] a bugetului alocat pentru aceast] schem].
Art.13 Reguli privind raportarea \i monitorizarea ajutorului de minimis
(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza
prezentei scheme \i caracterul de minimis al acestuia, f]când referire expres] la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei, prin men[ionarea
acestuia \i a num]rului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Raportarea \i monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legisla[ia comunitar] \i cu
prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Pre\edintelui Consiliului
Concuren[ei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al României , partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
(3) Furnizorul de ajutor de minimis \i beneficiarii p]streaz] eviden[a detaliat] a ajutoarelor acordate/primite în baza prezentei scheme pe o
durat] de 10 ani de la data la care ultima alocare specific] a fost acordat] în baza schemei. Aceast] eviden[] trebuie s] con[in] toate informa[iile
necesare pentru a demonstra respectarea condi[iilor impuse de legisla[ia comunitar] în domeniul ajutorului de stat, prin actul de acordare, cum sunt:
datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul \i modalitatea acord]rii ajutorului, originea acestuia,
durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
(4) Furnizorul are obliga[ia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate 'n derulare \i de a dispune m]surile care se
impun în cazul înc]lcarii condi[iilor impuse prin prezenta schem] sau prin legisla[ia na[ional] sau european] aplicabil] la momentul respectiv.
(5) Furnizorul are obliga[ia de a transmite Consiliului Concuren[ei, în formatul \i în termenul prev]zut de Regulamentul privind procedurile
de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele \i informa[iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel na[ional.
(6) În cazul in care exist] îndoieli serioase cu privire la datele transmise de c]tre furnizor, Consiliul Concuren[ei poate s] solicite date \i
informa[ii suplimentare \i, dup] caz, s] fac] verific]ri la fa[a locului.
(7) Erorile constatate de furnizor \i corec[iile legale, anul]ri, recalcul]ri, recuper]ri, ramburs]ri, se raporteaz] pân] la 31 martie a anului
urm]tor anului de raportare.
(8) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concuren[ei, în 20 zile lucr]toare sau
în termenul fixat în cerere, toate informa[iile pe care Comisia European] le consider] necesare pentru evaluarea respect]rii condi[iilor acestei
scheme de ajutor de minimis.
(9) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concuren[ei prezenta schem] în termen de 15 zile de la data adopt]rii acesteia, conform
art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile na[ionale în domeniul ajutorului de stat, precum \i pentru modificarea \i completarea Legii
concuren[ei nr. 21/1996, modificat] \i aprobat] prin Legea 20/2015.
(10) Furnizorul va informa Consiliului Concuren[ei cu privire la orice modificare adus] m]surii de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul
la care acest eveniment a avut loc.
(11) Consiliul Local are obliga[ia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin
Ordinul Pre\edintelui Consiliului Concuren[ei nr. 437/2016, de a înc]rca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS)
datele \i informa[iile referitoare la prezenta schem] de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intr]rii în vigoare a acesteia.
(12) Contractele de finan[are, actele de acordare a ajutoarelor, pl][ile, obliga[iile de recuperare a ajutoarelor \i rambursarea efectiv] a
respectivelor obliga[ii, aferente acestei m]suri, se vor înc]rca în RegAS în termen de maxim 7 (\apte) zile de la data semn]rii contractului / actului,
respectiv de la data instituirii pl][ilor, a obliga[iilor de recuperare sau a ramburs]rii efective a respectivelor obliga[ii.
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Art. 14 Confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor
Func[ionarii publici din cadrul Biroului Impozite \i Taxe Locale - Prim]ria Ora\ului Cehu Silvaniei, compartimentele de specialiate din
aparatul propriu al primarului au obliga[ia de a p]stra confiden[ialitatea privind documentele justificative depuse de c]tre agen[ii economici
solicitan[i în cadrul schemei

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.76
din 26 octombrie 2017

C}TRE,
U.A.T. ORA|UL CEHU SILVANIEI

Contribuabilul_____, reprezentat de ___, în calitate de ______, identificat prin CNP ___, cu sediul în ___, str____, nr.____, CUI __, tel__,
fax___, având în vedere prevederile H.C.L. Cehu Silvaniei nr._______/____________, prin prezenta solicit s]-mi acorda[i scutirea la plata
crean[elor bugetare accesorii, major]ri de întârziere aferente obliga[iilor fiscale de plat] exigibile \i a celor care intr] sub inciden[a facilit][ii
prev]zute de actul normativ, respectiv, scutirea a 100 % din major]rile/penaliz]rile de întârziere, dac] plata este f]cut] integral pân] la data
depunerii prezentei.
Men[ionez c] am achitat integral de la intrarea în vigoare a H.C.L. Cehu Silvaniei nr._/___, obliga[iile principale restante aferente anilor
preceden[i \i anului în curs.
Motivez cererea prin urm]toarele condi[ii economice \i func[ionale: ____.
Anexez:
- Chitan[ele cu care s-a efectuat plata ____ - O.P.____ .
Declar pe propria r]spundere c] la data prezentei cereri nu am modific]ri ale materiei impozabile fa[] de ultima declara[ie depus].
Cunoscând prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr.77/2014, privind procedurile na[ionale în domeniul ajutorului de stat,
aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr.20/2015, \i ale actelor normative subsecvente, precum \i dispozi[iile Legii nr.286/2009, privind
Codul Penal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, privind falsul în declara[ii, declar pe propria r]spundere urm]toarele:
Nu am beneficiat / Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali preceden[i \i anul fiscal în cursul c]ruia am depus dosarul
de acceptare privind scutirea a 100 % din major]rile de întârziere (dac] plata este f]cut] integral pân] la data depunerii prezentei), sub una ori mai
multe dintre urm]toarele modalit][i:
a) Subven[ie ______________________________________________________________;
b) Subven[ie pentru export ___________________________________________________;
c) Anularea de datorii: forma concret] a datoriei _____________________________, perioada în care a fost înregistrat] ....................;
d) Preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ___________________________;
e) Except]ri de la plata taxelor \i impozitelor (se precizeaz] fiecare tax] \i / sau impozit \i perioada de exceptare) ..............................
f) Reduceri de la plata taxelor \i impozitelor (se precizeaz] fiecare tax] \i / sau impozit, se precizeaz] în ce const] reducerea, precum \i
perioada pentru care a fost acordat] \i / sau se acord] reducerea) __________________________________________________________;
g) Amân]ri de la plata taxelor \i a impozitelor (se precizeaz] fiecare tax] \i / sau impozit, precum \i durata \i perioada de acordare a amân]rii
de la plata taxelor \i a impozitelor) ____ _____________________________ .
h) Ob[inerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
1. Acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferen[iale (se precizeaz] suma care constituie ajutor de stat - diferen[a dintre dobânda medie
anual] practicat] de B]ncile comerciale pentru aceea\i perioad] \i dobânda anual] cu care a fost ob[inut împrumutul) ....................................
2. Particip]ri cu capital la investi[ii în condi[ii preferen[iale (se precizeaz] suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul
respectiv a renun[at prin efectuarea investi[iei respective) ________________________________________ .
i) Garan[ii acordate de c]tre stat sau de c]tre alte autorit][i publice; se cuantific] avantajele ob[inute pe aceast] cale ...............................
j) Reduceri de pre[ la bunurile \i / sau la serviciile achizi[ionate (se precizeaz] suma care constituie ajutor de stat: diferen[a dintre valoarea
la pre[ul de pia[] \i valoarea acestora la pre[urile la care au fost achizi[ionate) __________________________________________ ;
k) Venituri ob[inute din achizi[ionarea sub pre[ul pie[ei a unor terenuri apar[inând domeniului privat al statului (preciza[i suma care
constituie ajutor de stat: diferen[a dintre pre[ul pie[ei \i pre[ul efectiv la care s-a realizat tranzac[ia) ___________________________ ;
l) Alte modalit][i prin care s-a acordat ajutorul de stat (se precizeaz]) _________________ .
II. Subsemnatul______, reprezentant legal al__________, nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legisla[ia penal] \i nu am fost supus unei
condamn]ri în ultimii 3 ani de c]tre nicio instan[] de judecat], din motive profesionale sau etic - profesionale.
III. Avem personalitate juridic] român] / Nu avem personalitate juridic]. Suntem legal constitui[i \i desf]\ur]m activit][i economice pe
teritoriul României.
IV. Avem îndeplinite obliga[iile de plat] a taxelor, impozitelor \i contribu[iilor c]tre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru
Mediu, conform prevederilor legale în vigoare, \i nu suntem înregistra[i cu fapte sanc[ionate de legisla[ia financiar], vamal] \i nici cu fapte care
privesc disciplina financiar].
V. Nu am fost \i nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarant ca fiind ilegal \i incompatibil cu pia[a comun]
ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren[ei sau a Comisiei Europene / Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat
declarat ca fiind ilegal \i incompatibil cu pia[a comun] ca urmare a Deciziei Consiliului Concuren[ei / Comisiei Europene
nr._________din_________________, decizia fiind executat] \i crean[a integral recuperat] anterior depunerii dosarului de acceptare.
VI. Ajutorul de minimis solicitat nu urmeaz] a fi folosit pentru desf]\urarea de activit][i în unul dintre sectoarele prev]zute în cuprinsul art.1
din regulamentul (UE) nr.1407/2013, al Comisiei din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 \i 108 din Tratatul privind func[ionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
VII. Nu ne afl]m în stare de insolven[] sau faliment, nu ne afl]m în procedur] de executare silit], reorganizare judiciar], dizolvare, lichidare,
închidere opera[ional], nu ne afl]m sub administrare special], nu avem suspendate ori restric[ionate activit][ile economice, nu ne afl]m într-o alt]
situa[ie similar] legal reglementat].
VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justi[ie pentru situa[iile prev]zute la pct.VII \i nici pentru orice alt] situa[ie similar].
IX. Sub sanc[iunile aplicate faptei de fals în declara[ii, îmi asum r]spunderea tuturor informa[iilor con[inute în prezenta declara[ie \i garantez
c] datele furnizate sunt actuale, reale \i corecte.
Data:_________________

Reprezentant legal
Numele \i prenumele
_________________________________
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