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   Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. _____  din _________         

 

CERERE PENTRU AJUTOR DE MINIMIS 

Subscrisa (denumire, CUI, sediu, reprezentant, date de contact, principalul sector de activitate, 
cod CAEN)..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
solicit un sprijin financiar în condițiile prevederilor schemei de ajutor de minimis privind 
stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă în Municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. 
nr. ________din ___________ constând în reducerea impozitului pe clădiri pentru activele 
corporale rezultate în urma investiției ................................................................... în valoare de 
........................... realizată în Municipiul Roman, județul Neamț, având ca rezultat asigurarea 
dezvoltării comunității și crearea unui număr de ................... noi locuri de muncă. 

 Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită ajutor de minimis. 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 Anexez la prezenta cerere următoarele documente *): 

I. Documente cu caracter general: 
a) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte 

că nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciară, alte situații de lichidare a activității, 
prevăzute de lege ____________________________________________________________; 

b) certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat consolidat, 
valabil la data depunerii documentației ___________________________________________;                                
c) certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor față de bugetul local, eliberat de 
organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul solicitantul - persoană juridică (în cazul 
sediilor din alte localități decât Roman), valabil la data depunerii documentației          
__________________________________________________________________________; 
d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind starea întreprinderii 

(Anexa 3 la H.C.L. nr. ________ /________ ); 
e)  împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în 

cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de acordare a ajutorului 
(Anexa   4 la H.C.L. nr. ________ /________ ); 

f) declarație privind apartenența la o întreprindere unică (Anexa 5 la H.C.L. nr. ____  
/______); 

g) o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate a persoanei împuternicite să semneze 
cererea. 
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II. Documente cu caracter specific pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri aferent 
investițiilor de peste 250.000 euro: 

• copie după autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții 
realizat_____________________________________________________________; 
• copie după autorizația de dare în folosință a obiectivului de investiții 
realizat_____________________________________________________________; 
• copie după procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în 

termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare________________________; 
• dovada înregistrării în contabilitate a valorii investiției, conform reglementărilor 

contabile în vigoare________________________________________________; 
• declarație pe proprie răspundere privind numărul de locuri de muncă ce urmează 

a fi ocupate efectiv în termen de 6 luni de la data acordării facilității / situația 
curentă privind persoanele angajate ca urmare a realizării investiției pentru care 
municipiul Roman acordă ajutorul____________________________________/; 

• copie după ultima situație financiară anuală înregistrată sub nr. ____ /_______ în 
vederea: 

- stabilirii activității preponderente, codificată CAEN; 
- stabilirii evoluției și numărului mediu de angajați. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 Subsemnatul / Subsemnata......................................., identificat(ă) cu B.I. /C.I. seria......... 
nr. ....................eliberat(ă) de ............................... la data de  ..................................................., 
cu domiciliul în localitatea  ........................................., str. ......................................................, 
nr. ..........., bl. ............., sc. ........., ap. .............., sectorul/județul ............................................., 
funcția .................................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii 
.........................................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile 
furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. 
 Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a 
obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 
  
 Numele.......................................... 
 Funcția ......................................... 
 Semnătura autorizată și ștampila solicitantului**) 
  
Data semnării 
----------------------- 
  *) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data 
acestuia. 

 **) Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu depunerea cererii. 
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