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Formularul Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. _______/2013 

 Data înregistrării.................. 

Numărul înregistrării............... 

CERERE PENTRU ACORDARE DE FACILITĂŢI FISCALE 

Subscrisa,..........................................................................................................................................................................., 
având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin 
dl/dna  .................................................................................................................................. ,  având  calitatea  de 
.......................................................................... , solicit aprobarea reducerii la plată a impozitului pe clădiri în condiţiile 
prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă conţinută de art. 286 alin. 
(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

    SECŢIUNEA A 
    Prezentarea solicitantului 

Denumirea întreprinderii: .....................................................................................................................................  
Adresa: ...........................................................................................................  cod poştal .................................... 
Telefon: ...............................................  Fax: ...................................................  
E-mail: ............................................................................................................  
Data înregistrării întreprinderii: ............................................................................................................................ 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........................................................................................  
Codul de identificare fiscală: ................................................................................................................................ 
Forma juridică: ...................................................................................................................................................... 
Capitalul social: ............................................................  lei      deţinut de 
- persoane fizice: ......................... % 
- întreprinderi mici şi mijlocii*l) : ............................................................. % 
- întreprinderi mari*2):      ......................................................%. 
Obiectul principal de activitate: 
.............................................................................................................................................................................. ..............
...................................................................................................................................................... 
Cod CAEN:................................................................... 
Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior:  
............................................................................... 
Numărul de locuri de muncă nou create , aferente investiţiei realizate: 
............................................................................... 
Cifra  de   afaceri  conform  ultimului  bilanţ  contabil  anual   aprobat: 
......................................  lei 
Valoare  active  totale,  conform  ultimei  situaţii  financiare  aprobate *4) 
......................................  lei 

     Numele:............................. 
Funcţia:............................ 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*5) 

     Data semnării:................. 

 

*1) întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul 

anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depăşeşte 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc 

echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate; prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante 

plus cheltuieli în avans. 

*2) întreprindere mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri 

anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei 

situaţii financiare aprobate. 

*3) Se completează dacă facilităţile se solicită pentru investiţii aferente obiectul secundar de activitate. 

     *4) Prin active totale se înţeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 
    *5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea. 

 

SECŢIUNEA B 
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Prezentarea investiţiei pentru care se solicită acordarea de facilităţi fiscale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru 

stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă 
 
 
SECŢIUNEA Bl 
Descrierea succintă a investiţiei 
 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................. 
 
 
 
SECŢIUNEA B2 
Prezentarea cheltuielilor eligibile 
 
 

Denumirea activităţii Tipul de cheltuială eligibilă Valoarea 
cheltuielilor eligibile 
*6 

 Cheltuieli eligibile pentru realizarea de 
investiţii în imobilizări corporale: 

 Realizarea de investiţii în imobilizări 
corporale 
(Construirea  de clădiri) 

 Construcţii 
 
 
 
 
 
 

 

*6) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA. 

     SECŢIUNEA C 
Declaraţie pe propria răspundere 

Subsemnatul (a) , ................................................................................................................................................................. , 
identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .................................................... nr ..................................................... , eliberat(ă) de 
.........................................................   la  data  de  ..................................................................... ,  cu  domiciliul  în localitatea 
......................................................... , str ...................................................................................  nr. ..... ,bl.  , ,  ap
......................................................... ,  sectorul/judeţul ............................................................... ,  în calitate  de  reprezentant  
legal  al ....  .....................................declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta 
cerere sunt corecte şi complete. 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare 
este pedepsită conform legii. 

Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui 
ajutor de stat. 

 
De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani: 
 

| | nu am beneficiat de ajutor de stat 
 
| | am beneficiat de următoarele ajutoare de stat: 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt 
 

 
Anul 
acordării 
ajutorului de 
stat 

 
Forma 
ajutorului de stat 

 
Furnizorul 

 
Actul normativ în baza 
căruia a beneficiat de 
finanţare 

 
Cuantumul ajutorului de stat 
acordat 
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    Numele:  

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

 
Funcţia  
 
.................................................................................  

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*7) 

 

Data semnării: ...................................................  

 

 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ! 

Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea nici unei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii 

consiliului local pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora. 

 

*7)  Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea 


