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Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. ______ din ________         
 

DECLARAȚIE 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................................. 
Identificat(ă) cu B.I./C.I. seria.............. nr. ............................., eliberat(ă) de........................................... 
la data de ...........................................de ........................................, cu domiciliul în localitatea 
......................, str. ..........................................., nr. .............., bl. ........., sc. ............., ap. ............. 
sectorul/ județul ............................................., funcția ......................................................., în calitate de 
reprezentant legal al întreprinderii .........................................................................., CUI......................., 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 326 din Codul penal privind falsul în 
declarații, următoarele: 

1. nu am fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani de nicio instanță de judecată 
din motive profesionale sau etic profesionale. 

2. nu au fost emise împotriva SC________________________ decizii de recuperare a 
unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost 
executate conform prevederilor legale în vigoare; 

3. societatea nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor 
cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei-Liniile directoare privind ajutorul de stat 
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02); 

4. ajutoarele de minimis acordate pentru întreprinderea unică din care face parte 
întreprinderea, într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi ( 2 precedenți și anul în curs): 

|_|SC ............................................................ nu a beneficiat de ajutor de minimis/regional; 
|_|SC ............................................................ a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis/regional: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
proiectului de 

investiții 

Anul primirii 
ajutorului de 

minimis/regional 

Furnizorul 
ajutorului de 

minimis/regional 

Actul 
normativ 

Cuantumul ajutorului 
de minimis/regional 

-euro- 
      

 
- în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs, am/nu am beneficiat de ajutoare 

de minimis / stat pentru aceleași costuri eligibile pentru care am solicitat facilitatea: 
 

DA □ 
NU □ 
Dacă da, completați tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. 

Anul 
acordării 
ajutorului 

de 
stat/minimis 

Instituția finanțatoare Programul prin care s-a 
beneficiat de finanțare 

Cuantumul 
finanțării 

acordate (euro) 

     

     

     

5. Societatea _____________________nu este în stare de insolvență, nu are afaceri administrate 
de un judecător sindic, nu are nicio restricție asupra unor activități comerciale; 
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6. Toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiției au fost efectuate pentru obiectivul (clădirea) 
pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că: 
- toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete; 
- înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de      a  obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii; 
- înțeleg că furnizarea oricărei informații care nu corespunde realității va duce la respingerea 

acordării/retragerea/recuperarea facilității fiscale conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 

Numele și prenumele 
Funcția 
Semnătura și ștampila  
 
 
Data semnării 
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