CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.89/03 08 20917

CĂTRE,
UAT – MUNICIPIUL CAMPULUNG

CERERE
privind acordarea facilitățiilor la plata reprezentând scutirea de la plata majorarilor aferente
obligatiilor bugetare constand in chirii, redevente, datorate bugetului local de catre persoanele fizice
autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale si asociatiile familiale care au
calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului C a m p u l u n g

Contribuabilul
………………………..reprezentant
legal
al…………………………….,, in calitate de ……………………………, identificat
prin CI/BI seria ….., nr………, CNP ……………………………, cu sediul in
…………………………………………,
strada……………….,nr………….,
CUI…………………., telefon/fax………………………….., avand in vedere
prevederile HCL nr……din data de ………….., prin prezenta solicit sa-mi acordati
scutirea la plata majorarilor, aferente chiriilor si redeventelor de plată exigibile si a celor
care intră sub incidenta facilitătii prevăzute de actul normativ, respectiv, scutirea a 100 %
din majorările de întârziere, dacă plata este făcută integral până la data depunerii
prezentei.
Mentionez că am achitat integral de la intrarea în vigoare a H.C.L. Campulung
nr.......,../.................. obligatiile principale restante scadente la data depunerii cererii.
Motivez cererea prin următoarele conditii economice si functionale:
......................................................................................................
.....................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................
.

Anexez:documentele prevazute la art. 10, alin. (1) din procedura de acordare a
ajutorului de minimis:
-dovada plătii;
-codul unic de inregistrare fiscala (copie);
- situatiile financiare pentru perioada 2014 —2016 (copie);
-declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, privind faptul ca nu am facut
obiectuluneideciziia Comisiei europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in
care am facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta
integral recuperata;
-declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, privind faptul ca nu ma aflu in
stare de insolventa sau lichidare, afacerea nu este condusa de un administrator judiciar, nu
am restrictii asupra activitatilor comerciale iar acestea nu sunt puse la dispozitia
creditorilor;
-declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, privind faptul ca nu desfasor
activitati exceptate de prezenta schema nici ca obiect principal si nici ca obiect secundar de
activitate;
-declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, privind orice alt ajutor de

minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul
de minimis si a anului curent;
-declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notar, privind faptul ca nu am comis fapte
care sa constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care sa se fi pronuntat o hotarare
judecatoreasca definitiva.
I.
Cunoscând prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări
prin Legea nr. 20/2015, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, privind
falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:
nu am beneficiat/ am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali
precedenti si anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare privind scutirea a
100 % din majorările de întârziere (dacă plata este făcută integral pâna la data depunerii
prezentei), sub una ori mai multe dintre următoarele modalităti:
a) subventie;
b) subventie pentru export;
c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei ...................., perioada in care a fost
inregistrata ........................;
d) preluarea pierderilor (perioada în care s—au înregistrat);
,
e) exceptări de la plata taxelor si impozitelor (Se precizează fiecare taxâ si/sau impozit si
perioada de exceptare.) ..........................;
f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (Se precizează fiecare taxă si/sau impozit, se
precizează în ce constă reducerea, precum si perioada pentru care a fost acordată si/sau se
acordă reducerea.) ............... ...................
g) amânàri de la plata taxelor si a impozitelor (Se precizeazà fiecare taxä si/sau impozit,
precum si durata si perioada de acordare a amanàrii de la plata taxelor si a impozitelor.)
h)obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
-acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale (Se precizează suma care constituie
ajutor de stat - diferenta dintre dobanda medie anuală practicată de băncile comerciale
pentru aceeaşi perioadă si dobânda anuală cu care a fost obtinut imprumutul.)
-participări cu capital la investitii în conditii preferentiale (Se precizează suma care
constituie ajutor de stat — profitul anual 1a care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea
investitiei respective.) .................. .........
-garantii acordate de catre stat sau de catre alte autoritati publice; se cuantifica avantajele
obtinute pe aceasta cale; ,
-reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (Se precizează suma care
constituie ajutor de stat: diferenta dintre valoarea la pretul de piata si valoarea acestora la
preturile la care au fost achizitionate.)
k) veniturile obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului (Precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre_
pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia) ..............................; .
l) alte modalităti prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) .........
.................................................................................................................................................
II. Subsemnatul, reprezentant legal a1 …………....,.........................., nu sunt inregistrat
cu fapte pedepsite de legislatia penală si nu am fost supus unei condamnari în ultimii 3 ani
de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau etic - profesionale.
III. Avem personalitate juridică romănă/ Nu avem personalitate juridică. Suntem legal
constituiti, desfăsurăm activităti economice pe teritoriul României.

IV. Avem îndeplinite obligatiile de plată a chiriei, redeventei, a impozitelor si taxelor,a
contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform
prevederilor legale în vigoare si nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia
financiară, vamală si nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
V. Nu am fost si nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat
declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene /Am fost subiectul unei proceduri de
recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună ca
urmare a Deciziei Consiliului Concurentei/ Comisiei Europene nr. ......... din……….. ,
decizia fiind executată si creanta integral recuperată anterior depunerii dosarului de
acceptare.
VI. Ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi folosit pentru desfăsurarea de activităti în
unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
VII. Nu ne aflăm în stare de insolventă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de executare
silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operatională, nu ne aflăm sub
administrare specială, nu avem suspendate ori restrictionate activitătile economice, nu ne
aflăm într-o altă situatie similară legal reglementată.
VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la pct.
VII si nici pentru orice altă situatie similară.
IX. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, îmi asum răspunderea tuturor
informatiilor continute în prezenta declaratie si garantez că datele furnizate sunt actuale,
reale si corecte.

Data .... ...................... ....

Reprezentant legal
Numele si prenumele
Semnătura, LS
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sergiu-Valeriu CICU

