„Programul privind reducerea emisiilor de gaze de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluate din punct de vedere energetic anul 2016 -Producători”,
perioada 30 mai - 17 iunie 2016
Lista producătorilor respinsi in Comitetul Director al AFM din 09.06.2016
Nr crt

Nr
Data
înregistra
depunerii
re AFM

Solicitant

Judeţ

Motive respingere

M CAR TRADING SRL

BUCUREŞTI

dosarul nu este paginat conform dispozitiilor art.12 alin.1 din Ghid

1

02/RDE

30.05.2016

2

03/RDE

31.05.2016 SC AUTOSERVICE SRL

3

04/RDE

31.05.2016

4

5

07/RDE

15/RDE

01.06.2016

03.06.2016

RMG CASUAL SRL

ȚIRIAC AUTO SRL

AUTOMOBILE
BAVARIA SRL

SUCEAVA

Dosarul de validare nu este paginat, nerespectând dispozițiile art. 12 (1) din Ghid.
Din Certificatul constatator nr. 19740/26.05.2016 depus la dosarul de validare, nu
rezultă că solicitantul are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și
MARAMUREȘ autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511. Pentu punctul
de lucru specificat în cererea de validare, certificatul constatator prevede
”activități proprii de birou pentru societate ”.

BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

Cererea este semnata de catre imputernicitul legal al unuia dintre cei 2
reprezentanti legali ai societatii, iar din cuprinsul certificatului constatator nu
rezulta care sunt puterile mandantului; intrucat din certificatul constatator nu
rezulta puterile administratorilor, imputernicirea in vederea semnarii cererii
trebuia sa fie acordata de ambii administratori prevazuti in certificatul constatator.
Certificatul constatator este mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului la
AFM. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la bugetul local cu nr.
662667/04.05.2016 nu este valabil la data depunerii dosarului de validare; nu se
poate veridica eligibilitatea conf. anexei 2, II, pct. 7

Nr crt

Nr
Data
înregistra
depunerii
re AFM
17/RDE

Solicitant

03.06.2016 SC AVIA MOTORS SRL

Judeţ

BUCUREŞTI

Imputernicirea semnatarului cererii de finantare nu este pentru participarea la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de
vedere energetic.

BUCUREŞTI

Cererea de finantare nu este cea prevazuta de Ghidul de finantare aprobat prin
Ordinul 955/2016. Cererea de finantare nu este stampilata asa cum prevede art.11
lit.a) din Ghidul de finantare,Nu a fost depus actul doveditor al calitatii de
constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant
autorizat al constructorului/importatorului. Solicitantul nu are personalitate
juridica Nu a fost depus actul doveditor al deschiderii contului 50.70.24

6

7

19/RDE

03.06.2016

BMW VERTRIEBS
GMBH SALZBURG
SUCURSALA
BUCURESTI

Motive respingere

