„Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pe anul 2016 -Persoane
juridice”, sesiunea 27 iunie-28 octombrie 2016
Anexa 1 - Lista solicitanților-persoane juridice - Contestaţii respinse
Nr. crt.
1

Nr. înreg cerere de
validare
1357/RJ/13/09/2016

Nr. înreg contestatie

Solicitant

Judet

151/CRJ/02/11/2016

SC CENT SRL

BRAȘOV
BUCUREŞTI
CONSTANȚA

2

1184/RJ/29/08/2016

146/CRJ/01/11/2016

SC G.I.S. SYSTEM SECURITY
SRL

3

1063/RJ/24/08/2016

141/CRJ/01/11/2016

SC MEDROM LOGISTIC SRL

Motivele respingerii inițiale
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, nr.40127/13.07.2016 nu este in termen de
valabilitate.
Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat cu nr. 77117/12.08.2016 prezintă
datorii la momentul depunerii dosarului de acceptare
Nu a fost depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu nr. CT-40-MED. Certificatul de atestare fiscală
privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, nr. 9082/21.07.2016 nu este in termen de valabilitate.

Motivele respingerii contestației
Se menține motivul de respingere inițial
Se menține motivul de respingere inițial
Se mențin motivele de respingere inițiale

Cererea de finanțare nu este semnată de către reprezentantul legal.Conform documentelor depuse la dosar
reprezentant legal al solicitantului este DAWIR LEOPOLD;Certificatul constatator este mai vechi de 30 de zile la
data depunerii dosarului de acceptare;Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal
Nu a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local

4

5

1292/RJ/07/09/2016

1079/RJ/24/08/2016

142/CRJ/01/11/2016

154/CRJ/02/11/2016

SC AMADEUS SRL

SC NAPOCHIM SA

HUNEDOARA

CLUJ

Se mențin motivele de respingere inițiale

Cererea de finanțare nu respectă formularul prevăzut în anexa 6 la ghid în sensul că lipsesc datele de identificare
Se mențin motivele de respingere referitoare la: Cererea de finanțare nu respectă
ale reprezentantului legal.
formularul prevăzut în anexa 6 la ghid în sensul că lipsesc datele de identificare ale
Cererea nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului care, conform certificatului constatator este
reprezentantului legal.
președintele CA dl.PITIC MIHAI DAN
Cererea nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului care, conform
Carțile de identitate ale aut. nr. CJ-10-NCH și CJ-21-NCH sunt ilizibile în sensul că nu se poate citi anul primei
certificatului constatator este președintele CA dl.PITIC MIHAI DAN
înmatriculări în Romînia. Tototadă pentru auto cu nr.CJ-10-NCH nu a fost depusă dovada plății confirmată de
Cartea de identitate a aut. nr. CJ-10-NCH este ilizibilă în sensul că nu se poate citi anul
către vânzător așa cum se menționeză în cartea de identitate a auto.
primei înmatriculări în Romînia. Tototadă pentru auto cu nr.CJ-10-NCH nu a fost
Nu a fost depusă cartea de identitate a autovehiculului cu nr.CJ-16-NCH
depusă dovada plății confirmată de către vânzător așa cum se menționeză în cartea
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal
de identitate a auto.
Nu se poate stabili eligibilitatea solicitantului. Având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar nu se poate
Nu a fost depusă cartea de identitate a autovehiculului cu nr.CJ-16-NCH
preciza dacă reprezentantul legal al solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale. Declaraţia privind
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal
ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
Nu se poate stabili eligibilitatea solicitantului. Având în vedere lipsa certificatului de
proprietarul se înscrie în program nu a fost depusă conform anexei nr. 7 la ghid;
cazier judiciar nu se poate preciza dacă reprezentantul legal al solicitantului este sau
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 10 la ghid nu înregistrat cu fapte penale. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în
ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul
se înscrie în program nu a fost depusă conform anexei nr. 7 la ghid;
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal nu respectă formularul
prevăzut în anexa nr. 10 la ghid

Nr. crt.

Nr. înreg cerere de
validare

Nr. înreg contestatie

Solicitant

Judet

6

1173/RJ/29/08/2016

138/CRJ/01/11/2016

SC GRUP DE EXPLOATARE ŞI
ÎNTREŢINERE PALAT CFR SA

BUCUREŞTI

7

1301/RJ/07/09/2016

150/CRJ/01/11/2016

SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ DR. CONSTANTIN
OPRIŞ BAIA MARE

MARAMUREȘ

8

1345/RJ/12/09/2016

147/CRJ/01/11/2016

SC PLATIN TINKO SRL

ILFOV

9

1188/RJ/30/08/2016

139/CRJ/01/11/2016

INOVA INTERNATIONAL SRL

BIHOR

10

1366/RJ/13/09/2016

159/CRJ/02/11/2016

SC FIDAC SERVICE SRL

BUCUREŞTI

11

1189/RJ/30/08/2016

144/CRJ/01/11/2016

DARIA D. LĂCRĂMIOARACABINET MEDICAL
INDIVIDUAL MEDICINĂ DE
FAMILIE

IAȘI

12

1398/RJ/16/09/2016

145/CRJ/01/11/2016

SC RECON SA

BACĂU

13

1035/RJ/23/08/2016

136/CRJ/31/10/2016

RNP ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NAŢIONAL DOMOGLED
VALEA CERNEI R.A.

CARAȘ-SEVERIN

14

1239/RJ/01/09/2016

148/CRJ/01/11/2016

SC ORBIT TRANSPORTURI
INTERNAŢIONALE SRL

ILFOV

15

1078/RJ/24/08/2016

170/CRJ/03/11/2016

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

CLUJ

16

1162/RJ/29/08/2016

183/CRJ/04/11/2016

SC CAPABIL SRL

TIMIŞ

17

1115/RJ/26/08/2016

162/CRJ/03/11/2016

SC ELECTROVAL SOUND SRL

ARGEȘ

18

1349/RJ/12/09/2016

172/CRJ/03/11/2016

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
VOLEI

BUCUREȘTI

Motivele respingerii inițiale
Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal.Conform certificatului constatator depus
reprezentant legal respectiv președinte al consiliului de administrație este d-na MERTICARIU ELENA-VERONICA
Nu a fosr depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.
Nu se poate stabili eligibilitatea solicitantului. Având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar nu se poate
preciza dacă reprezentantul legal al solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale. Declaraţia privind
ajutoarele de minimis, prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, nu este datată.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută în anexa nr. 10 la ghid nu este datată si nu a
fost specificat codul CAEN pentru sectorul în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea cât și codul CAEN
aferent activității pentru care va fi utilizat autovehiculul nou.

Nu a fost depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducereși
înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, avand in vedere ca din cartea de identitate a autovehiculului
uzat nu rezultă anul primei înmatriculări în România
În locul Certificatului constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază
teritorială își are sediul social proprietarul, a fost depus documentul Furnizare informații extinse.
Nu a fost depus documentul din care
rezultă modificarea sediului social al societății, în condițiile în care în actele
autovehiculelor uzate este menționată o altă adresă a sediului social.
Nu a fost depus documentul din care rezultă modificarea sediului social al societății, în condițiile în care în
actele autovehiculului uzat este menționată o altă adresă a sediului solicitantului (solicitare conform art. 38, lit. o
din Ghidul de finanțare).
Din cererea de
finanțare lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului,
documentul neîndeplind condiția impusă de Ghidul de finanțare (completat integral).
Nu a fost depus documentul din care
rezultă modificarea sediului social al societății.
Copia cartii de identitate a autovehiculului uzat este ilizibila si nu se poate constata din cuprinsul acesteia data
primei inmatriculari in Romania.
Solicitantul nu a depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în
a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul și certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.

Potrivit certificatului constatator domnul Cristea Teodoru persoana care a semnat cererea de finanţare are
„puteri depline – impreună” cu un alt administrator. Astfel, cererea de finanţare trebuia semnată de către un
administrator cu puteri depline exercitate separat ori de către toţi administratorii care au puteri depline ce pot fi
exercitate doar împreună .Nu au fost prezentate certificatele de cazier judiciar ale tuturor administratorilor care
îşi pot exercită puterile depline doar împreună.Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului deoarece nu se
poate preciza daca reprezentanţii legali sunt sau nu sunt înregistraţi cu fapte pedepsite de legislaţia penală.
Conform declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal din Cererea de finantare, autovehiculele
achizitionate prin program nu vor putea fi folosite pentru transport rutier de marfuri. In anexa 10 reprezentatul
legal declara ca va achizitiona autovehiculul nou pentru transport rutier de marfuri.
Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul legal al
cestuia
Din imputernicirea depusă nu rezultă că mandatul dat d-nei Delia Dragomir este de reprezentare a instituției în
relațiile cu terții.
Având în vedere că de la data emiterii certificatului de înmatriculareşi cărţii de identitate a autovehiculului uzat
au survenit modificări cu privire la adresă, era necesară prezentarea unui document din care sa rezulte această
modificare.
Cererea de finanţare nu respecta formularul prevăzut în anexa nr. 6 la ghid.
Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat nu este în copie conform cu originalul.
Cartea de identitate a autovehiculului uzat nu este în copie conform cu originalul.
Hotărârea depusî este incompletă și nu este în copie conform cu originalul.

Motivele respingerii contestației
Se menține motivul de respingere referitor la:
Declaraţia privind ajutoarele de minimis, prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, nu este
datată.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută în anexa nr. 10 la
ghid nu este datată si nu a fost specificat codul CAEN pentru sectorul în care
solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea cât și codul CAEN aferent activității
pentru care va fi utilizat autovehiculul nou.

Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial
Se menține motivul de respingere inițial
Se mențin motivele de respingere inițiale

Nr. înreg cerere de
validare

Nr. înreg contestatie

1234/RJ/01/09/2016

20

1336/RJ/09/09/2016

21

Nr. crt.

Solicitant

Judet

171/CRJ/03/11/2016

SC INSEL SRL

CONSTANŢA

179/CRJ/04/11/2016

CN ADMINISTRAŢIA
CANALELOR NAVIGABILE SA

CONSTANŢA

1051/RJ/24/08/2016

181/CRJ/04/11/2016

DRUMURI ŞI PODURI
JUDEŢENE CLUJ SA

CLUJ

22

1317/RJ/08/09/2016

178/CRJ/04/11/2016

OCOLUL SILVIC AL
ORAŞULUI RÂŞNOV R. A.

BRAȘOV

23

1329/RJ/09/09/2016

175/CRJ/04/11/2016

SC VIELE-2005 SRL

TIMIŞ

19

24

1211/RJ/31/08/2016

174/CRJ/04/11/2016

SC IMSAT CUADRIPOL SA

BRAȘOV

25

1088/RJ/25/08/2016

173/CRJ/04/11/2016

SC EXPLOMIN SRL DEVA

HUNEDOARA

26

1104/RJ/25/08/2016

166/CRJ/03/11/2016

SC HELMERT SRL

BACĂU

27

1347/RJ/12/09/2016

180/CRJ/04/11/2016

G.N.V. OMEGA TRADING
SRL

ILFOV

28

1219/RJ/31/08/2016

158/CRJ/02/11/2016

BANCA COOPERATISTĂ
RECORD CĂLĂRAŞI

CĂLĂRAŞI

29

1351/RJ/12/09/2016

167/CRJ/03/11/2016

BIOEEL

MUREȘ

30

1174/RJ/29/08/2016

160/CRJ/02/11/2016

SC FIDAC IMPEX SRL

BUCUREŞTI

Motivele respingerii inițiale
Cererea de finanţare nu respecta formularul prevăzut în anexa nr. 6 la ghid.
Certificatul constatator depus cu nr. 60971/16.08.2016 nu este prezentat în original sau în copie legalizată, astfel
cum se solicită în Ghidul de finanțare.
Se respinge în temeiul art. 47 alin. 4 lit. c din Ghid:
Se încalcă criteriul de eligibilitate prev. de art. 37 lit. d din Ghid - reprezentantul legal este înregistrat în cazierul
judiciar cu fapte pedepsite de legislația penală.
Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal respectiv doamna Ionescu Georgeta Maria.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.Solicitantul nu este eligibil în cadrul
Programului deoarece nu se poate preciza dacă reprezentantul legal este sau nu este înregistrat cu fapte
pedepsite de legislaţia penală.
Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului este mai vechi de 30 de zile la data depunerii
dosarului de acceptare ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanaţare aferent sesiunii.
Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal.Conform certificatului constatator depus
reprezentant legal respectiv președinte al consiliului de administrație este dl. Rahota Dragoș Iulian
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. Certificatul constatator nu este semnat si
stampilat.
Nu se poate stabili eligibilitatea solicitantului. Având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar nu se poate
preciza dacă reprezentantul legal al solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale.
Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor ce urmează a fi casate în cadrul programului nu sunt depuse în
copie conform cu originalul lipsind semnătura pentru conformitate.
A fost depus formatul electronic al certificatului constatator (nr. 369015/24.08.2016), în condițiile în care Ghidul
de
finanțare menționează în mod expres faptul că ”nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator
emis de
Serviciul INFOCERT”.
Lipseste certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal;Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului
deoarece
nu se poate preciza daca reprezentantul legal este sau nu este înregistrat cu fapte pedepsite de
legislaţia penală.
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul nr. 44076/26.07.2016 nu este valabil la data depunerii
dosarului.
Nu a fost depus documentul conform căruia au survenit modificări în ceea ce privește adresa sediului
solicitantului având în vedere neconcordanța cu adresa din documentele autovehiculului uzat. Certificatul de
atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, nr.46721/09.08.2016 nu este in termen de valabilitate.
Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal.Conform certificatului constatator depus
reprezentant legal respectiv președinte al consiliului de administrație este dl. SIMA CONSTANTIN.
Cererea de finanțare nu este completată integral. Nu au fost completate datele de identificare ale
reprezentantului legal
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.
Nu se poate stabili eligibilitatea solicitantului. Având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar nu se poate
preciza dacă reprezentantul legal al solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale. Certificatul de cazier
fiscal, nr. 6014/04.08.2016 nu a fost emis pe numele societății.
Declaraţia privind ajutoarele de minimis, prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, nu este datată.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută în anexa nr. 10 la ghid nu este datată.

Motivele respingerii contestației
Se menține motivul de respingere inițial
Se menține motivul de respingere inițial

Se menține motivul de respingere inițial

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se menține motivul de respingere inițial

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se menține motivul de respingere inițial

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se mențin motivele de respingere inițiale

Se mențin motivele de respingere inițiale

Nu a fost depus documentul conform căruia au survenit modificări în ceea ce privește adresa sediului
Se menține motivul de respingere referitor la: Nu a fost depus documentul conform
solicitantului având în vedere neconcordanța cu adresa din documentele autovehiculului uzat. În declaraţia pe
căruia au survenit modificări în ceea ce privește adresa sediului solicitantului având în
propria răspundere conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, ajutorul de minimis nu poate fi acordat având
vedere neconcordanța cu adresa din documentele autovehiculului uzat.
în vedere că solicitantul activează în sectorul “fabricarea altor produse alimentare” contrar regulamentului
1407/2013.
Nu a fost depus documentul din care să rezulte modificarea adresei sediului solicitantului Solicitantul are fapte
Se mențin motivele de respingere inițiale
înscrise în certificatul de cazier fiscal nr. 1176085/03.08.2016

Nr. crt.

Nr. înreg cerere de
validare

Nr. înreg contestatie

Solicitant

Judet

31

1170/RJ/29/08/2016

163/CRJ/03/11/2016

SC VEL PITAR SA

VÂLCEA

32

1105/RJ/25/08/2016

177/CRJ/04/11/2016

SC VICO STAR SRL

VÂLCEA

33

1071/RJ/24/08/2016

176/CRJ/04/11/2016

ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ

GALAȚI

34

1124/RJ/26/08/2016

149/CRJ/01/11/2016

DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR
PUBLICE BUCUREŞTI

BUCUREȘTI

Motivele respingerii inițiale
Copiile certificatelor de înmatriculare ale tuturor autovehiculelor pentru care se dorește participarea la program
nu au fost depuse în copie conform cu originalul, lipsind semnătura de certificare.
Copiile cărților de identitate ale tuturor autovehiculelor pentru care se dorește participarea la program nu au
fost depuse în copie conform cu originalul, lipsind semnătura de certificare.
Autoturismul înmatriculat cu nr. B-59-VPB nu este eligibil în cadrul programului deoarece potrivit cărții de
identitate prima înmatriculare în românia a avut loc ulterior datei de 31.12.2008 ceea ce contravine prevederilor
ghidului de finanțare
Declaraţia privind ajutoarele de minimis prevazută în anexa nr.7 din Ghidul de finanțare nu este stampilată.

Motivele respingerii contestației

Se mențin motivele de respingere inițiale

Solicitantul a depus dosarele altor 2 S.R.L.-uri si niciun document solicitat de Ghid, aferent propriei soc.
Solicitantul nu a depus documentele in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare.
Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia. Potrivit
certificatului constatator cu excepţia domnului Dumitru Dorian, semnatarul cererii de finanţare toti
administratorii /membrii consiliului de administraţie deţin puteri depline în cadrul regiei. Nu s-a făcut dovada
calităţii de reprezentant legal a domnului Dumitru Dorian. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al
reprezentantului legal. Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului deoarece nu se poate preciza daca
reprezentantul legal este sau nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală. Certificatul de atestare
fiscală privind impozitele şi taxele locale, nr.677479/22.08.2016
prezinta datorii.
Declaraţia privind ajutoarele de minimis, prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, nu este datată.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută în anexa nr. 10 la ghid nu este datată și nu
este precizat codul CAEN pentru sectorul în care solicitantul iși desfășoară activitatea

Se mențin motivele de respingere inițiale. Solicitantul nu îndeplinește cerințele Art. 46
din Ghid.
Se mențin motivele de respingere referitoare la: Certificatul de atestare fiscală
privind impozitele şi taxele locale, nr.677479/22.08.2016 prezinta datorii. Declaraţia
privind ajutoarele de minimis, prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, nu este datată.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută în anexa nr. 10 la
ghid nu este datată și nu este precizat codul CAEN pentru sectorul în care solicitantul
iși desfășoară activitatea.

Se respinge în temeiul art. 47 alin. 4 lit. a, b, c din Ghid pentru auto: B26JMI, B26HFK, B26AIJ, B53WZW, B57ZFE,
CT26DRV, B65FIF, B02ZXD:
Nu s-a depus documentul solicitat de art. 32 lit. l) din Ghidşi se încalcă criteriul de eligibilitate prev. de art. 31 lit.
a) din Ghid (solicitantul nu deține calitatea de proprietar) pentru cele opt autovehicule mai sus menţionate.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului deoarece conform menţiunii din:
• cartea de identitate a autovehiculului uzat cu nr. B53WZW „nu se înstrăinează şi nu se schimbă destinaţia.”
• cartea de identitate a autovehiculului uzat cu nr. B66FIF „autovehiculul nu se înstrăinează.”
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu nr. 44275/27.07.2016 nu era în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în
cursul căruia proprietarul se înscrie în program
conform anexei nr. 7 la ghid nu a fost depusă

Se respinge în temeiul art. 47 alin. 4 lit. a, b, c din Ghid pentru auto: B26JMI, B26HFK,
B26AIJ, B53WZW, CT26DRV, B65FIF, B02ZXD:
Nu s-a depus documentul solicitat de art. 32 lit. l) din Ghid şi se încalcă criteriul de
eligibilitate prev. de art. 31 lit. a) din Ghid (solicitantul nu deține calitatea de
proprietar) pentru cele opt autovehicule mai sus menţionate.
Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului deoarece conform menţiunii din:
• cartea de identitate a autovehiculului uzat cu nr. B53WZW „nu se înstrăinează şi nu
se schimbă destinaţia.”
• cartea de identitate a autovehiculului uzat cu nr. B66FIF „autovehiculul nu se
înstrăinează.”
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu nr.
44275/27.07.2016 nu era în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare;
Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali
precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program
conform anexei nr. 7 la ghid nu a fost depusă

