Anexa nr. 1

DECLARATIE

Subsemnata / subsemnatul ……………………………… posesor al BI/CI seria
…….
,
nr……..,
în
calitate
de
reprezentantă/reprezentant
al
…………………………………...
cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul în declaratiile publice,
declar pe proprie răspundere:
întreprinderea nu înregistrează datorii publice si si-a achitat la timp taxele,
obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale
prevăzute de legislatia în vigoare, cu exceptia celor curente;
- întreprinderea nu are afacerile administrate de un judecător sindic şi nu este în
stare de insolvenţă;
- întreprinderea este / nu este întreprindere unică ( se taie ce nu corespunde)
conform definitiei din Regulamentul 1047 /2013 al Comisiei Europene preluata si
in Schema de minimis ( se bifeaza situatia in care se gaseste intreprinderea
dumneavoastra):
□ întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale
asociaţiei unei alte întreprinderi;
- □ o întreprindere are dreptul dea numi sau revoca majoritatea membrilor
organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte
întreprinderi;
- □ o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- □ o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care
controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionar sau asociaţi ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor
întreprinderii respective;
- □ nu se afla in niciuna din situatiile anterioare
- nu a beneficiat de ajutoare de minimis a cător valoarea totală acordate
întreprinderii, respectiv întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi la care se adaugă anul fiscal în curs, anul în care se alocă
finanţarea în conformitate cu prevederile prezentei scheme) nu depăşeşte
-

-

-

echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care
activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost).
întreprinderea nu a fost subiectul unei decizii a CE de recuperare a unui ajutor de
stat / a făcut obiectul unei astfel de decizii, iar aceasta a fost executată si creanta
integral recuperată; (se taie cu o linie afirmatia care nu corespunde);
întreprinderea nu se află în conflict de interese cu furnizorul ajutorului de
minimis;

Nume si prenume în clar..................................
Semnătura ......................
Data ..............................

