
Anexa la H.C.L, nr,5
PROCEDURA

privind SCHEMA LOCALA DE AJUTOR DE MINIMIS
de acordare a facilităţilor fiscalela plata impozitelor pe clădiri şiterenuri, întreprinderilor care aicalitatea de contribuabili şi care îşi desfăşoară activitateape raza administrativ-teritorială aorașului Balş, în vedereaatragerii de investiţii, creării de noi locuri de muncă şi susţineriidezvoltării economice durabile în oraşul Balş, judeţul Olt
CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE

1.1 Titlul schemei de ajutor de minimis

Art.1 Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis, pentru atragerea de investitii ssustinerea dezvoltarii economice durabile in orasul Bals, denumita: "Schema locală de ajutor diminimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuriîntreprinderilor care au calitatea de contribuabili şi care îşi desfăşoară activitatea pe razzadministrativ-teritorială a orașului Balş, în vederea atragerii de investiţii, creării de noilocuri de
muncăşi susţinerii dezvoltării economice durabile în orașul Balș, judeţul Olt.”

1.2 Ajutor de stat

Art.2,
(1) Prezenta procedura constituie schema de ajutor de minimis avand ca obiectiv atragerea de investitiisi crearea de noi locuri de munca in orasul Bals.
(2) Prezenta schema de ajutor de minimis este un act in baza caruia pot fi acordate facilitati agentiloreconomici, intreprinderi autonome sau unui grup de intreprinderi ce pot constitui o intreprindere unicapotrivit prevederilor stabilite prin Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicareaarticolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicatîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24.12.2013, modificat prin Regulamentul (UE)nr.972/2020.

(3) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectareacriteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privindaplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor deminimis, modificat prin Regulamentul (UE) nr.972/2020.

(4) Prezenta schema de ajutor de minimis nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre ComisiaEuropeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privindaplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor deminimis, modificat prin Regulămentul (UE) nr.972/2020.

(5) Prezenta schema se aplica pe raza administrativ-teritoriala a orasului Bals si va fi adoptata prinhotararea Consiliului Local al orasului Bals.

1.3 Obiectivele si scopul Schemei de ajutor de minimis

Art.3. Acordarea de facilitati fiscale la plata impozitelor taxelor locale pentru persoane juridice,intreprinderi autonome sau grup de intreprinderi ce actioneaza ca o intreprindere unica in vedereaatragerii de investitii in orasul Bals are ca obiective:
* dezvoltarea regionala;
» Cresterea gradului de ocupare al fortei de munca;



» consolidarea unui mediu economic mai puternic mai atractiv pentru investitori;* sustinerea dezvoltarii sectorului 1.M.M.-urilor in orasul Bals;* Sprijinirea tinerilor pentru infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii;* Stimularea agentilor economicicare dezvolta procese economice cu efecte multiplicatoare în plaeconomico-social;
* realizarea de beneficii fiscale la bugetului local pentru perioade indelungate de timp.

1,4 Baza legală

Art. 4. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative
* Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind proceduriie nationaleiidomeniul ajutorului de stat, precum pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
* Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 dirTratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în JurnaluOficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24. 12.2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr972/2020;

* Art. 456 alin. 0), lit.]) din Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificarilecompletarile ulterioare;
* Ari. 464 alin. (2), lit.k) din Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificarilecompletarile ulterioare;

* Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;*  OUG nr.57/2019- Codul administrativ
* Legea 346 din 14 iulie2004 privint stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici simijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legeanr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarileulterioare;
* Legea 31/1990 privind societatile comerciale-Republicare;* Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;* Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

1.5 Autoritatea publică competentă să implementeze schema de ajutor de minimis
Art,5
(1) Autoritatea publică competentă să implementeze prezenta schemă de ajutor de minimis este UAT aoraşului Balș, prin Consiliul Local al orașului Balș.(2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este adoptată potrivit art. 3 alin, (3) din O.U.G. nr. 77/2014privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului destat, precum și pentru modificarea și completareaLegii concurenţeinr. 21/1 996, cu modificările şi completările ulterioare.
1.6 Domeniulde aplicare

Art.6
(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor din toate sectoarele care activeazăpe raza administrativ-teritorială a orașului Balş și care îndeplinesc condiţiile privind investiţiile realizatesi creareade noi locuri de munâa în orașul Balş, prevazute in schema de ajutor de minimis.(2) Prezenta schemă de minimis

nuse
aplică:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şiacvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare deptoduse Agricole, astfel cum Sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
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c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şcomercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa 1 a Tratatului CE,în următoarele cazuri:(î) atunci când valoarea ajutoareloreste stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel deproduse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;(îi) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală cătreproducătorii primari.
d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectivajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înființării şi funcţionării unei reţelede distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;€) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de produsele importate;î) ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contulterţilor sau contracost nu potfi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier demărfuri.
(3) În cazulîn care o întreprindere își desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alineatul (2)literele (a), (b) sau (c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniulde aplicare al Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, se aplică ajutoarelor acordatepentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure, prinmijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţiledesfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiază deajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament.

1.7. Principiile ce stau la baza acordarii de facilitati fiscale
Art.7. Procesul de stimulareainvestitiilor are ca scop acordarea tratamentului nediscriminatoriu, astfelincat orice investitor sa aiba sansa de a beneficia de facilitatile prevazute de prezenta schema de ajutor deminimis, cu respectarea urmatoarelor principii:

a) accesul nediscriminatoriu, respectiv asigurarea conditiilor de desfasurare a unei concurente reale,astfel incat orice investitor sa aiba acces la facilitatile prevazute de lege cu indeplinirea conditiilorprezentei scheme de ajutor de minimis;

b) recunoasterea mutuala, respectiv acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor comercializate inmod licit in acele state care accepia produsele, serviciile lucrarile comercializate in Romania, cu conditiarespectarii standardelor comunitare precum si recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altordocumente emise de autoritatile competente din aceste state si a specificatiilor tehnice, echivalente cucele solicitate la nivel national, cu exceptia unor domenii reglementate prin legislatie speciala;
C) transparenta si monitorizare, respectiv aducerea la cunostinta tuturor celor interesati ainformatiilor referitoare la procedura de acordarea facilitatilor fiscale pentru investitii;d) tratamentul egal, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor, mijloacelor deacordare de facilitati pentru investitii, astfel incat orice investitor sa aiba sansa de a beneficia defacilitatile prevazute de prezenta schema de ajutor de minimis;

e) eficienta utilizarii fondurilor, respectiv utilizarea unor criterii de acordare a facilitatilor fiscalepentru investitii si de urmarire a realizarii lor, care sa reflecte avantajele de natura economica aleproiectelor de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz, efectele in domeniul social, in cel a]protectiei mediului si promovarea unei dezvoltari economice durabile;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii acordarii de facilitati pentru investitiilefinalizate anterior intrarii in vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, facilitatile fiscaleacordandu-se investitiilor viitoare, dupa aprobarea prezentei scheme de ajutor de minimis, atat agentiloreconomici existenti, cat a agentilor economici nou infiintati;



1.8. Definirea termenilor utilizați
Art,8. In sensul prezentei proceduri urmatorii termeni se definesc astfel:

* Ajutor de minimis-ajutorul acordat unei entitati, intreprinderi unice care desfasoara o activitateeconomica, care nu depaseste valoarea de 200.000 de curo intr-o perioada de 3 anifiscali consecutivi,respectiv 100.000 deeuro in cazul intreprinderilorce activeaza in sectorul transportului rutier de marfuriin contul tertilor sau contra cost;
* Intreprindere - orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de statutulidic, de modulde finantare sau de existenta unui scop lucrativ al acesteia . Din aceasta categoriein_special, lucratorii care desfasoara o activitate independenta si intreprinderilefamiliale care desfasoara activitati de artizanat sau alte activitati, precum si parteneriatele sauasociatiile care desfasoara in mod regulat o activitate economica, in conformitate cu prevederileLegii nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea coo eratiei, cu modificarile si completarile ulterioare:* Intreprindere _unica-toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiileurmatoare:

- O intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alteintreprinderi;
- o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, deconducere sau de supraveghere ale uneialte intreprinderi;

|- o intreprindere are dreptui de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unuicontract incheiat cu intreprindereain cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate saudin statutul acesteia;
- o intreprindere care este actionar sau asocialal unei alte intreprinderisi care controleaza singura,in bazaunui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot aleactionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi relatiile enumerate mai sus suntconsiderate intreprinderi unice.

*  Facilitate fiscala — scutire sau reducere la plata impozitelor taxelor locale acordate -alocare
specifica idividuala — valoarea totala a scutirii la plata impozitului pe cladiri si /sau a impozitului peteren care poatefi acordata unei intreprinderi, contribuabililor persoane juridice in cadrul prezentuluiregulament (schema locala de ajutorde stat),

*  Intreprinderile mici si mijlocii - denumitein continuare IMM, sunt acele intreprinderi care aumai putin de 250 de angajaji care au fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentulin leia 50 milioaneeuro,fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro;* Intreprindere aflata in dificultate- Comisia considera ca o întreprindere se află în dificultate încazul în care nu este capabilă, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obține de laproprietarul/acționarii sau creditorii săi, să oprească pierderile care, fără intervenția din exterior aautorităţilor publice, o vor condamna, aproape sigur, la ieşirea din afaceri în termen scurt sau mediu.* Investitie initiala - o investitie in active corporale si necorporale referitoare la infiintarea de noiunitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin adaugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentala a ansamblului procesului de productie a unei unitatiexistente.
*  Imvestitor — persoana juridica romana organizata conform Legii nr. 31/1990 privind societatilecomerciale, sau persoane juridice nerezidente in Romania.
* Tanar intreprinzator- cetatean roman, cu domiciliul in Romania, cu varsta cuprinsa intre 18 si35 de ani, care pana la data intrarii in vigoare a a cestui regulament nu a avut calitatea de asocial,asociat-unic, ori administrator la vreo societate comerciala, dar incepand cu data intrarii in vigoare aregulamentului, infiinteaza pentru prima data si va deveni asociat ori asociat unic al unei societaticomerciale IMM inregistrata pe raza teritorial administrativa a orasului Bals.

* Numar de personal - numarul de persoane angajate de investitor cu contract de munca peperioada nedeterminata, existent in unitate la momentul receptionarii investitiei, justificat prindocumente.
* Profil de activitate - reprezinta activitatea desfasurata de investitor, corespunzator clasificatieiactivitajilor din economia nationals, cu ponderea cea mai mare, inscrisa in situajiile financiare aleinvestitorului.
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* Cheltuieli eligibile-sunt cheltuieli legate de investitia pentru care se acorda ajutorul de minimis
+ Rata de actualizare-este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru Româniain baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina de web

www.ajutordestat.ro.
* Administratorul schemei - Furnizorul de ajutor de stat (minimis), Consiliul local aorasului Bals.
* produse agricole - produsele enumerate în Anexa | la Tratat, cu excepția produselor obținute dipescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi aConsiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produseloipescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/200!ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat în JurnaluOficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013 ;
* prelucrarea produselor agricole — înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produ:agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activitățiloidesfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sarvegetală pentru prima vânzare;
* comercializarea produselor agricole — înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol îrvederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cuexcepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrătorişi a oricărei alteactivități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către unproducător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazulîn care se desfășoarăîn localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

1.9 Conditii de eligibilitate si de acordare a facilitatilor fiscaleArt. 9 Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă
întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) suntlegal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b) sunt întreprinderi cu sediulîn România, înregistrate la Registrul Comerţului conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca societăţicooperatiste în bazaLegii nr. 1/2005 privind organizarea și funcţionarea cooperaţiei, respectiv în registrulasociaţiilor şi fundațiilor, conform OG nr.26/2000 sau în registrul asociaţiilor religioase, potrivit Legii nr.489/2006, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi au calitatea de contribuabili ai

bugetului localal orașului Balş;
c) au sediul social şi/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Balş;d) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul oraşului Balş;
€) întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, stare de insolvenţă, lichidare,dizolvare, reorganizare, faliment, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, sănu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;
f) întreprinderea să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privindajutorul de stat pentru Salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în JurnalulOficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
g) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de natură financiar-economică, pentrucare s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;
h) reprezentantul legalal întreprinderii nu a fost supus unei condamnăriîn ultimii 3 ani, de cătrenici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
1) întreprinderea/întreprinderea unică să nu fi beneficiatin ultimii 2 ani fiscalisi in anul fiscal încurs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale de ajutor de minimis, care, cumulat cusuma solicitată în proiect, să depășească echivalentulîn lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii careactivează în sectorul transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalentul a 100.000euro; Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şiindiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale, bugetulde stat sau bugetul administrației publicelocale sau comunitare.
j) nu derulează activităţi în domeniile exceptate de la finanţare în condiţiile prezentei scheme. Încazulîn care un solicitantîși desfășoară activitatea atât în sectoare / domenii ne-eligibile pentru acordareade finanţare în condițiile prezentei scheme, cât şi în domenii / sectoareeligibile, poate beneficia de ajutorde minimis pentru sectoarele eligibile, cu condiția menţinerii unei evidențe contabile separate pentru celedouă categorii de activități, care atestă faptul că facilităţile acordate nu vor finanța activităţi ne-eligibile



pentru acordarea unui ajutor de minimis;
k) dacă solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei de laart. 6, litera gpentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele acordate întreprinderiunice,

) să nu fi fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor destat /Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, sau, în cazul în care-a făcuobiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanța integral recuperată, cu penalităţ.aferente;
Solicitanţi care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi;incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei,

CAPITOLUL II -FACILITATI FISCALE

2.1. Valoarea investitiei si beneficiarii de facilitati fiscale

Art,10.(1) Beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute de prezenta schema de ajutor de minimis, agențiieconomici, inclusiv intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale,asociatiile si grupurile de producatori ete. care efectueaza investitii de peste 30.000 euro.Valoarea investitiei trebuie sa fie mai mare de 30.000 euro, dovedita prin inregistrari contabile lapozitia imobilizari corporate - cladiri, in contabilitatea investitorului care a receptionat obiectivul deinvestitii, conform standardelor internationale de contabilitate.

(2) Echivalentul in euro al valorii investitiei va fi obtinutprin raportarea valorii capitalizate in lei ainvestitei finalizate, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de BNR la data procesului verbai dereceptie la terminarea lucrarilor.

(3) Valoarea investitiei se stabileste prin insumarea:
* cheltuielilor pentru proiectare asistenta tehnica;
* cheltuielilor cu organizarea de santiersi comisoane, taxe, cote legale;* cheltuielilor pentru investitia de baza;
* alte cheltuieli privind punerea in functiune care se regasesc in valoarea imobilizarii corporale denatura cladirilor, conform standardelor de contabilitate internationale.

2.2 CATEGORII DE FACILITATI FISCALE, PERIOADA SI CRITERIILE DE ACORDARE
Art,11. Facilitatile fiscale care se vor acorda investitorilor persoane juridice sunt urmatoarele:

a). Reducerea impozitului pe cladiri, (pentru investitia de peste 30.000 de euro nou realizata) de ladatade intaia lunii urmatoare celei in care Consiliul local a aprobat prin hotarare acordareafacilitatilor fiscale solicitate, conform prevederilor art.456, alin,(2), lit. (| )din Legea nr.227/2015privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si HCL oras Bals.b), Reducerea de la plata impoziţului pe tere ul aferent investitiilor de peste :data de intai a lunii urmatoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotarare acordareafacilitatilor fiscale solicitate, conform prevederilor art.464, alin. (2), lit. (k) din Legea nr.227/2015privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si HCL oras Bals.
Valoareatotala a ajutoarelor de minimis acordata unui investitor (intreprindere unica) nu poatedepasi echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 de euro in cazul societatilor caredesfasoara activitate in domeniul transportului rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pedurata a trei exercitii fiscale (anul fiscal currentsi cei doi ani fiscali anteriori), cumulat cu orice altajutor de minimis pe care investitorul l-a primit deja din orice sursa, respectiv de la bugetul de statsau local sau din fonduri comunitare, in aceasta perioada.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimisacordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant,se iauin considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care
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fuzioneaza. Ajutorele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman lepalacordate.
În cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate,ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acesta,

n cazulin care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depasi plafonul relevant de200.000 Curo, respectiv 100.000 de euro in cazul societatilor care desfasoara activitate in domeniul

orasului Bals.
Ajutorul de minimis (facilitatea fiscala) se acorda sub forma de scutire la plata impozitului pecladiri, (pentru investitii de peste 30.000 de euro nou realizate), precum si scutire la plataautorizatiei de construire,
Plafonul de minimis in cazul ajutoarelor de minimis acordate de Consiliul localal orasului Balscumuleaza facilitatile la impozitul pe cladire cu cele de la impozitul peteren.

Art.12, Criteriile de acordare a facilitatilor fiscale si cotele descutire a impozitului pe cladirisiterenuri, aferent investitiilor de peste 30.000 euro, sunt urmatoarele:

DENUMIRE CRITERIU COTE DE REDUCERE
Cl Valoarea investitiei (valoareacontabila  capitalizata a investitiei C1.2: 20% - intre 100 - 200 mii Eurorealizate

C1.3: 30% - peste 200,01 mii EuroC2 Nr. de personal mediu angajat|C2.1: 10% - ce] putin 1 angajat(numarul mediu de angajati cu contract de|C22: 20% - cel putin 3 angajati

C1.1: 10% -intre 30 - 100 mii Euro

munca)
|__C2.3: 30% - cel putin 5 angajati

Art.13. Criteriul principal de acordare a facilitatii este cel al valorii investitiei. corelat cunumarul de personal angajat, astfel:1. pentru scutirea de 10 %,criteriul C1.1 sa fie cumulativ cu criteriul C2.1;2. pentru scutirea de 20 %, criteriul C1.2 sa fie cumulativ cu criteriul (2.2;3. pentru scutirea de 30 %, criteriul C1.3 sa fie cumulativ cu criteriul C2.3;
Art.14, Procentul total al scutirii impozituluipe cladirisi terenuri se calculeaza prin incadrareainvestitiei in criteriile mentionate maj sus,
Art.15. Incadrarea investitiei in criteriile aprobate se revizuieste anual, pana la primul termen de



plata a impozitelor si taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor, cu exceptiacriteriului „valoarea investiţiei,
In situatia in care valoarea investitiei. este reevaluata conform prevederilor legale in vigoare,inregistrata in contabilitate si declarata organelor fiscale, procentul de facilitate se aplicaimpozitului aferent valorii reevaluatea activului.

In situatia in care valoarea reevaluata a investitiei este mai mica decat valoarea initialinscrisa in procesul verbal de receptie, facilitatile stipulate in prezentul regulament nu se acordaincepand cu data de intai a lunii urmatoare inregistrarii reevaluarii in contabilitate si a declarariiorganelor fiscale.

Art,16. Incadrarea investitiei in criteriile aprobate prin prezenta procedura, se face prin revizuireanuala de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei orasului Bals, beneficiariifacilitatilor fiscale avand obligatia prezentarii pana la data de | martie a fiecarui an, a urmatoarelordocumente aferente anului precedent:
* Documente relevante privind numarul de persoane angajate;* Balanta contabila pe luna decembrie a anului precedent in vederea stabilirii activitatiipreponderente, codificata CAEN;
* Certificatfiscal privind obligatiile de plata fata de bugetul local;* pentru scutirea de impozit pe cladiri de natura locuintelor - prezentarea dovezilor privindvaloarea ramasaainvestitiei dupa vanzarea unora dintre unitatilor locative componente.

a anului pentru care se face revizuirea, facilitatea cuvenita pentru anul curent se anuleaza.Dupa prezentarea documentelor de catre agentii economici beneficiari de facilitali fiscale, se va procedala efectuarea revizuirii facilitatilor.
In urma revizuirii, Biroului Impozite si Taxe Locale va supune din nou spre aprobareConsiliului Local, prin rapoarte de specialitate, valoarea reducerilor sau a scutirilor acordateindividual in anul curent.

Art.17. In cazul instrainarii investitiei facilitate, dreptul de a beneficia de facilitatile acordate inbaza art. 11 din prezenta procedura, se transmite noilor dobanditori, cu conditia respectariiplafonului valoric pe investitie (echivalentul de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro incazulsocietatilor care desfasoara activitati in domeniul transportului rutier de marfuri in contultertilor sau contra cost, verificandu-se totodata daca noii beneficiari indeplinesc criteriile deeligibilitate prevazute in prezenta schema.
Art.18. Pentru a beneficia de facilitatile fiscale prevazute la art. 11 referitoare la impozitul pe cladirisi teren, persoanele juridice trebuie sa prezinte urmatoarele documente:I. Documente cu caracter general:

a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu sunt instare de faliment, reorganizare judiciara, alte situatii de lichidare a activitatii, prevazute de lege.b) cazier fiscal eliberat de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul contribuabilul —persoanajuridica.
c) certificat fiscal din care sa rezulte ca nu au datorii la plata obligatiilor catre bugetul local alorasului Bals.
d) in cazul contribuabililor inregistratidin alte localitati decat orasului Bals, certificatul fiscaldin care sa rezulte ca nu au datorii la bugetele locale ale localitatilor in a carui raza teritoriala isi aresediul contribuabilul - persoana juridica.
€) in cazul IMM-urilor infiintate de tineri intreprinzatori, certificat constatator de la Oficiul

impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazulin care au fost emise asemeneadecizii, acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare.8) declaratia pe propria raspundere a beneficiaruluica intreprinderea unica nu a beneficiat inultimii 3 ani fiscali (anulfiscal curent si cei doi ani fiscali anteriori), din surse de stat (bugetul destat consolidat sau bugetele autoritatilor publice locale sau din fonduri comunitare de ajutoare



transportului rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost,

h) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii din care sa reiese canu au, in raport cu autoritațile locale, litigii sau probleme nerezolvate, dispuse de acestea, deorice natura (urbanistica, tehnica, contracte neindeplinite).

II. Documente cu caracter s ecific: olucewaa) pentru acordarea scufirii la plata impozitului pe terenul aferent investitiei viitoare,agentii economici trebuie sa depuna urmatoarele documente:
- Cerere pentru acordareade facilitati fiscale respectiv scutire de impozit pe teren;- autorizatia de construire aferenta obiectivului de investitii viitor,Valoarea estimata a investitiei din autorizatia de construire trebuie sa fie mai mare de 30.000 euro,calculata pe baza cursului de schimb al monedei euro comunicat din BNRla data emiterii autorizatiei deconstruire.
- actul privind detinerea terenului si extras de carte funciara.b) pentru acordarea sc rii/reducere de impozit pe cladiri aferent investitiilor realizatede peste 30.000 euro, agentii economici trebuie sa depuna urmatoarele documente:* autorizatia de construire aferenta obiectivului de investitii realizat,* Procesulverbal dereceptie la terminarea lucrarilor, incheiatiln termenul prevazut deprevederile legale in vigoare.

* dovada inregistrarii in contabilitate a valorii capitalizate a investitiei, conformreglementarilor legale iln vigoare,
* Documenterelevante in vederea dovedirii numarului mediu de angajati cu contractde munca pe perioada nedeterminata la data depunerii cererii,
* Ultima situatie finaciara anuala/semestriala in vederea stabilirii activitațiipreponderente, codificata CAEN.
* In cazul IMM-urilor infiintate de tineri intreprinzatori, certificate constatator de la

comerciale IMM.

Art.19. In cazul persoanelor juridice nerezidente in Romania, documentele prezentate trebuie sacontina informatiile similare solicitate contribuabililor-persoane juridice romane.
Art.20. (1) In vederea acordarii facilitatilor fiscale prevazute in prezenta schema deajutor deminimis, agentii economici vor depune la Registratura Primariei orasului Bals, o cerere de acordare ascutirii si/sau reducerii de la plata impozitului pe cladirisi teren, insotita de toate documentele princare isi demonstreaza eligibilitatea, prevazute la art. 18 din prezenta schema de ajutor de minimis.Cererea se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta stampila si semnatura inoriginal a reprezentantului legal al societatii.

In cazulin care cererea pentru acordarea de facilitati fiscale este incompleta, nu contine informatiicorecte, nu este insotita de toata documentatia necesara sau exista neconcordante in informatiilefurnizate, se transmite o instiintare prin care se solicita completarea cererii sau documentatiei,In acest caz, termenul de rezolvare al cererii curge de la data la care cererea (dosarul) esteconsiderat complet,
In urma primirii cererii privind acordarea defacilitatifiscale Biroul Impozite si Taxe Localeva transmite cererea de acordare a facilitatilor fiscale Comisiei de analiza numita prin hotarare aConsiliului Local.

Comisia de analiza pentru acordarea facilitatilor fiscale verifica societatea, iar in urmaverificarii efectuate vaincheia un raport care va fi inaintat Biroului Impozitesi Taxe Locale.
(2) In urma raportului, Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Bals, vaanaliza cererea de scutire de la plata impozitului, impreuna cu toate documentele aferente, vaintocmi si inainta spre aprobare Consiliului local, Raportul de specialitate cu propunerea de



acordare/respingere a facilitatilor fiscale,

(3) Consiliul local va aproba acordarea/respingerea facilitatilor fiscale, in mod individual,pentru fiecare investitor in parte.

Art.21. Numarul cazurilorsi valoarea facilitatilor se prezinta anual intr-o anexala hotararea deconsiliu privind executia bugetului local.

2.3 Anularea, incetarea acordarii facilitatilor fiscal acordate.

* valoarea receptionata a investitiei este sub limita de 30.000 euro;* terenulse instraineaza inaintea finalizarii investitiei;» Se constata ca societatea a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis pentru aceleasicosturi eligibile, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din sursecomunitare.
(2) In cazul nedepunerii la termen a documentatiei in vederea revizuirii anuale a facilitatilorfiscale, beneficiarii isi vor pierde facilitatea pentru anul respectiv.(3) In cazulin care, cu ocazia revizuirii anuale se constata neindeplinirea conditiilor pentruacordarea facilitatilor, beneficiarii isi vor pierde facilitatea pentru anul respectiv.(4) In situatia in care, in urma reevaluarii valorii investitiei, valoarea va fi mai mica decatvaloarea initiala din procesul verbal de receptie, beneficiarii isi vor pierde facilitatea pentru anulrespectiv.
(5) In situatia in care se constata ca societatea a atins plafonul de minimis, incepand culuna urmatoare, se sisteaza acordarea ajutorului de stat,(6) Acordarea ajutorului de minimis pentru investitia initiala este conditionata dementinerea acesteia si a locurilor de munca nou create in urma finalizarii acesteia, pentru operioada de minim 5 ani de la data analizarii investitiei, Aceasta conditie nu impiedicainlocuirea echipamentului care a devenit invechit in decursul perioadei de 5 ani, datoritaschimbarii tehnologice rapide.

2.4 Durata schemei de ajutor de minimis
Art.23. Durata schemei de ajutor de minimis, respectiv acordarea de facilitati fiscale esteperioada 15.05.2021-31.12.2023.Cererile privind acordarea de facilitati fiscale in cadrul prezentei scheme se vor inregistra laPrimaria orasului Bals, pana la data de 31 decembrie 2022, astfel incat orice investitor care vadepune cerere in intervalul respectiv, va putea beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutorde minimis in mod nediscriminatoriu.

2.5 BENEFICIARII SI BUGETUL SCHMEI
Art.24,
Numarul total estimat a] intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de minimis intemeiul prezentei scheme este de 30, acesta putand fi extins in limita bugetului aprobat.

Art.25, (1) Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezenteischeme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 1.000.000 euro, defalcata dupa cum urmeaza:a) pentru anul 2021, 200.000 €uro;b) pentru anul 2022, 400.000 euro;C) pentru anul 2023, 400.000 euro;
(2) Valoarea in euro a ajutorului de minimis acordat in temeiul prezentei scheme, se va calculaprin raportare la cursul B.N.R. de la data acordarii facilitatii,
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CAPITOLULIII — TRANSPARENTA SI MONITORIZAREA PRZENTEI SCHEME
Art. 26 (1) Schema de ajutor de minimis, adoptată cu avizul Consiliului Concurenţei va fi publicatiintegral pe site-ul primăriei orașului Balş (www. primariabals.eu).

(2) Orașul Balş în calitate de furnizor are obligaţia de a face publică utilizarea integrală <bugetului alocat pentru această schemă,
(3) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primio finanţare în cadrul prezentei schemede ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorulschemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim a! ajutoruluice poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la RegulamentulUniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionareaUniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din24.12.2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr.972/2020.

CAPITOLUL IV- DISPOZITII TRANZITORII

Art.27 (1) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasiechivalentul in lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru societatile care desfasoaraactivitate in domeniul transportului rutier in contul tertilor si contra cost,
(2) In momentulin care facilitatile fiscale acordate ating limita intensitatii maxim admise (plafonulechivalentului in lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru societatile care desfasoara.activitate în domeniul transportului rutier in contultertilor si contra cost, facilitatile acordate inceteazade drept fara vreo alta formalitate.
(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va comunica, in scris, intreprinderiibeneficiare cuantumul maxim al ajutorului acordatsi caracterul acestuia de ajutor de minimis, facand
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(4) Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Bals va instiinta in scris beneficiariiajutorului de minimis despre incetarea facilitatii fiscale.
(5) Valoareain euro a facilitatii fiscale acordate/ fiecare an va fi calculata la cursul BNR din ziua incare s-a adoptat hotararea Consiliului local,
(6) Prevederile art. 27 (2) se aplica intocmai si in cazul societatilor care Sunt in prezent beneficiare.Astfel dacain cursul acestui an fiscal se va ajunge cu facilitatea acordata / pe investitor la limitaplafonului de 200.000 de euro sau 100.000 euro pentru intreprinderile ce isi desfasoara activitatea indomeniul transportului rutier de marfuri in contultertilor sau contra cost, facilitatea va inceta.
CAPITOLUL V — REGULI PRIVIND RAPORTAREA SI MONITORIZAREA AJUTORULUIDE MINIMIS

(2) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezenteischeme pe o durată de 10 anide la datala care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de=ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra



ispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezent;schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.(5) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condiţiile de acordaria ajutorului nu au fost respectate de beneficiar,(6) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de 1

(4) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate îerulare, şi de a di

domeniul ajutorului de Stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenţei nr. 21/2006,cu modificările și completările ulterioare.(16) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art.29 din Regulamentul privind Registrul Ajutoarelor de Stat, pus în aplicare prin Ordinul PreşedinteluiConsiliului Concurenţei nr. 43 7/2016, de a încărcaîn Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate înRomânia (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de

Art. 29. Funcţionarii publici din cadrul Biroului Impozite şi Taxe Locale al Primăriei oraşului Bals,compartimentele de specialiate din aparatul propriu al primarului au obligația de a păstraconfidențialitatea privind documentele justificative depuse de către intreprinderile solicitante în cadrulprezentei schemei de ajutor de minimis.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE
Art.30 Procedura privind schema de ajutor de minimis se va aducela cunostinta publica si va fi supusaspre aprobare Consiliului local al orasului Bals.
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Formularul nr.l

CERERE PENTRU AJUTOR: DE-MINIMIS
Subsemnatul: (persoana juridică). race enceseene naiva ieassi piei via cu:sediul în. Localitatea... neana cra
judeţul... eiadresa (domiciliul sau sediulsocial... me nenea icon nene ve ea ae vanevice COT I

mei e poerareeeznar Tele fOn „mmsoa nete ce
Fax ce eeaea eee E-MAIL o... „+. înscrisă la registrul comerțului Sub nr. nn ceeneeeaneen en acea
Cod de identificare fiscală ......... eee , reprezentatăde director aaane moenneaeeaeres

nana „ma sana cea cea seu CONLADII-Șef/ director ECONOMIC, snnnanonne nea n ne e anna ee ră mea nano
Solicit un ajutor de minimis în câridiţiile prevederilor scheinei de minimis privindatrăgereade investiţiişi
susținerea dezvoltării economice în:cadrul-municipiului Slatina „aprobată prin HCL i

Tla n cancere & 5 sp aaa aa cpcacc: COnStănd în scutirea impozitului: peclădiri şi/sau impozit pe tereri pentru.
activele corporale rezultate înurma investiţiei

| |

«rara a o meenemanee 3 333 8 8 E 0 OT EA E A a a ae n te a enuntate 3 1 3 ea Tietaaa ea ee mara aaa „în valoare deaaaaaaaa aaa eee eee... realizată în Municipiul Slatina,
Judeţ Olt, având carezultat asigurărea-dezvoltării comunităţii şi crearea.unui număr E rare aaa amanata paraiGĂ

locuri de munca.
Descrierea succinta a proiectului pentru carese solicită ajutorde minimis +

1. .PReaa00a9796990etsaadioveiiavorenoes îs cevueounineoeuiiuiegauiniasesăpnieae ue ibaove seste spe oneopeNaNeenateaeteacustomesenaa?

penuo obosita coca Suăbbuvtateonatrsearuseavoevoneveabtvsenaidocatoeăneneoa coacere mă d enuonnevuttsnvăobinnavesinvaiadidnnoaaviiă

s.cnesasounasase bu sa avansa gnanapoas eee onate ete nveotoeoneeeeuiut sana et gaenenes oo an eee eee teva etuaeee oase srinaisnepisoivanaracotenete

soepsenrssneosseseretssaveeoovraeses .vanvosaevaanz
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediu
societatea solicitantăa, în care-să se menționeze următoarele informaţii! datelede identificare, codul. unicde
înregistrare,asociaţişi reprezentanți legaliai intreprinderii, domeniul 'de-aclivitațe principalşi toatedâmeniile
secundare: deactivitate, punctele de lucru-ale intrepriiiderii, data ultimiei inențiunii înscriseîn registiu-și'obieotul
acesteia, dăcă sunt sau huîn stare de faliment, reorganizare judiciară saualte sitiiații de lichidarea activitțăii:

prevăzute de lege,
b) certificat fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediu! contribuabilul persoana

juridică din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor deplată către bugetul general consolidatal statului, în

original sau în copie legalizată, eliberat în condțiile legii, inclusiv pentru purictele delucru;
c) certificat fiscaleliberat deorganul fiscal local unde intreprinderea îşi are:sediul.din care: să rezuilte:că riu are
datorii la bugetul local, în original sau:în copie legalizata, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru: punctelede:
lucru;

| E

d) împuternicire semnată şi ştampilată. de reprezentantul legalal intreprinderiisolicitante, în cazul în care-o altă

persoană decât aceasta semnează cererea,
e) o copie a cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;
£) bilanţul contabil corespunzător ultimului exerciţiu financiar, avizat de DGFP, în.copie certificată,
g) declaraţie pepropria răspundere-a reprezentantului legal (conform formularului.nr. 2) din-care să rezulte că
acesta nu a fostsupusunei condamnări înultimii 3 arii de către nici o iristanţă de juidecată-priiitr-o:hotărâre:

definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces.pentru fraudă, corupţie, implicare în-erimă organizată sau orice:altă
activitate ilegală, care poate dăuna interesuluifinanciar naţional sau al comuriitțăii: că societătea.nu se află îin

procedura de executare silită, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare

specială, respectiv că societatea nu are activităţi suspendate sau se află în alte situaţii prevăzute de lege; că a

beneficianu a beneficiatîn ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutor de stat şi/sau de ajutorde
minimis; că nuau fost emise decizii de recuperare a unui ajutor.de stat;că nu-este intreprindere în dificultate; că
toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectuate pentru obiectivul (clădirea) pentru; care s-a
solicitat facilitatea fiscală.,;
h) autorizaţia de-construire aferentă obiectivului de investiţii reilizat;,
i) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat conform prevederilor legale;

|) dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiţiei conform'reglementărilor legaleîn vigoare;

k) dovada numărului de angajaţi cu contract de munca în locurile de muncă nou create ca urmare a realizării

investiţiei (extras REVISAL);



1) opisul eu documentele depuse păritru-obţinerea facilităţilor fiscale.

Subsemnatul/subsemnata...........,..... pete e a Aa SIRIEI Pre = Mdentificat(a)acu C.I.Seriana ea cs DI „ceea,riiana.
eliberată. aa a să i Za cn

cae „Baneția -. ia aaa e „atăt peepirastăera ÎI calitate de repi ă legal alintreprinde.i m mcsanet RS TRI) ME a a adi, da
a tieelarpi propria iispundere: că toate informaţiile. furnizateşiconsemnate îin prezenta cerere sunt corecte şi complete,

Înteleg căorice omisiune sau. încorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de-a obţine avantajepecuniare esiepedepsităconformlegii.
ÎRĂUIIE PO + că 000Etera sata
Funeția....... at RE RUT ca pmecnie mmm eineSemnatura autorizată şi. ştampila solicitantului na sa cast pei măr pân eee seeeigiza una castile aotoaiăData semnării... deea asus EI BRET* Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distict tipul documentului, numărul: şidata acă&stuin..Documentele depuse în copie-se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificăreaşi avizăreacererii.



Formularul nr,2

DECLARAȚIEPE PROPRIAARABUADRE
Subsemnatul/subssaranata „. aa

aa
nea ana ema

ea
noa oananestinaana „ identificat(e)/eu C.I, seria,

E a cerere i DEeee ieliberala3, stii pfeee tit tute IEABEBIOG„e criteria,nea ceaun pana aaa+ Cu domiciliul în aiclitstea. pereneeeAIStr eee cea men cea ana sa nrbin nte ema a mea șiPearl cai
sector/judeţul..a să pna eee eee aaam uneţia .. mem ate pe e piese det ian tata ÎN EB NIVAdle
reprezentant/a. legai al intregririderii... EA 8 3 bă IER Begu a ji i dă , declar pe propria suine|ia) că societatea nu se află în procedură de oxeculeră silită, insojueniă, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare,
lichidare sau adiministrare-specială, respectiv că societatea nu are activităţi suspendate sau se afla în alte situaţii
prevăzute de lege;
b).că unitatea a beneficiat/nua beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi: în-anul fiscal în Curs:
surse ale statului,ale autorităţilor localeşi/sau din surse comunitare). şi/sau de.a ișă conducă lao intensitate a ajutorului. care depăşeşte nivelul intensității fixatîn onformitate cu prevederile
Regulamentului privindexceptărileîn bloc sau printr-o-decizie adoptatăde Comisia Europeariă: Că'nu au; fost:
emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
c) că nu este intreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvareaşi
restructurarea intreprinderilor aflate în dificultate, publicate înJurnalul Oficiăl-âl. Uniunii Europenenr.
C244/2004 ;

d)-suma totală aajutoarelor de mininiis primite de Societatea Comercială:
ans mean eta eeagaaae aanaaa aaaaaeeazaseaei ÎN ultimii. 2-ani fiscaliŞiÎn:'anulîn curs:(din.surse:ale.-

statului, ale autorităţii locale şi/sau din sui'se comunitare). nu depaşeste pragul :de 200.000-eur5.
e) pânăîn prezent Societatea comercială, ..............e aa aaa nea are anoaaacee a beneficiat de ajutoare de-stat
în valoare de .....,........ pe sa va ea ca |E8, GONLOFI Schemei de exceplare

; de:ajutor de stat(din.
ihinimis, care

ca veemnenaveebnennsvezu ea eesnretae soseacravovonmanenveeșassesaveut

Schemei de miniMmis „eee nea en ee natcui ua aa iaca

..... oo ue nma emo eeatertee vorm dtanvnea momen he dot gtenvaboovises toane n... mmore usd besgaavenaeeonoaeaesnueese
£) nu a-fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de statca urmarea unei decizii.anterioare, iăr'acestordin niu:
a fostdejaexecutat.
g) unitatea nua beneficiat şi nuva beneficia de ajutor de minimissau ajutor.de stat„pe altescheme regionale de
laalţi furnizori de ajutor destat pentru aceleaşi costuri, eligibilealeinvestiţieiinițiale 'păiittu care a: solicitat ajutor
de'stat în'temeiul prezentei scheme;
h) că toate cheltuielile cuprinseînvaloarea: investiţiei au fost efectuate: p&ritru: obigetivul pentrueare's:a solicitat
facilitațea fiscală

Numele... sarata ao bOră atat stan mara fig aaFuncția,aaa nara aaa aaSemnatura autorizată şi ştampila solicitantului... eee eee ee eee a ace aus
Data semnarii... caee ae ae ea cas aa



E |
Formular ar,3

REGISTRU SPECIAL:DE EVIDENȚĂ.
a beneficiarilor schemei de ajutor-de-niinimis pentru privind atragerea de investiții şi susținerea

dezvoltării economice îu endrul muricipiului Slatina:
Nr.ert/ Numele Denumirea investiţiei Valonrea. Număr:|Proces verbal -Ajutor
data solicitântului/ investiţiei lăcuriide|d:recepţia nr acordat

CUI -(euro) muntă
create:

Intocmit

„(iume, prenume, semnătura şi ştampila)


