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06.08.2019
D809
CERERE DE PLATA A AJUTORULUI DE STAT
Subscrisa,
avand datele de identificare de la punctul I, reprezentata legal prin domnul/doamna 
avand calitatea de 
identificata prin cod numeric personal/numar de identificare fiscala
  , solicit plata ajutorului de stat in suma de 
 in baza Acordului pentru finantare nr.
din data de 
şi în condiţiile prevederilor
schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact  major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 
% conform Acordului pentru finanţare.
 I. Date de identificare ale intreprinderii solicitante:
Tara de provenienta a a companiei mama detinatoare a grupului: (daca este cazul ) 
II. Declaratie pe propria raspundere :
Subsemnatul/Subsemnata
identificat/ identificata
cu actul de identitate seria
nr.
 eliberat de
la data de
cu domiciliul in
sectorul/ judetul
 localitatea 
str.
nr.
bl.
sc.
ap.
in calitate de reprezentant legal al intreprinderii
declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
    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 întreprinderea:
Formular de decont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nr.crt.
Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (HG nr. 2139/2004)
Activitatea 
 
1-realizarea 
de construcții
 
2-inchiriere 
de construcții
 
3-instalații tehnice, mașini, echipamente
 
4-investitii 
în active necorporale
Nr.  de inventar
Denumirea activului din factură
Factura de achiziţie
Furnizor
Numărul facturii
Data facturii 
Valoare lei/valută
Total
cu TVA
fără TVA
din care eligibilă
cu TVA
fără TVA
Plata
Extras de cont
(nr/data)
 (introduceti 
in urmatorul format
nr/zz.ll.aaaa)
Valoare plătită  lei/valută
Total
cu TVA
fără TVA
din care eligibilă
cu TVA
fără TVA
Valuta
 utilizata
 
(selectati din lista, inclusiv RON)
Cursul valutar utilizat la înregistrarea  în  evidenţa contabilă 
 
(introduceti fix 5 caratere numerice, fara separator pentru zecimale)
Valoarea  înregistrată  în contabilitate
(daca valuta <> RON , cooanele c19 si c21 sunt obligatoriu de completat, 
iar coloanele 20 si 22 se calculeaza automat astfel:
c20 = c18 * c19
c22 = c18* c21)
Total  valută fără TVA
Total  lei  fără TVA
din care eligibilă pentru care se solicită finanţare
Valuta 
fără TVA
Lei fără TVA
Ajutor 
de stat solicitat
(c23 = intensitatea conform Acordului de finantare * c22
se calculeaza automat daca este completata valoarea intensitatii) 
 
 
 
- lei-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total 1-realizarea de construcții
Total 2 - inchiriere construcții
Total 3-instalații tehnice, mașini, echipamente
Total active corporale
Total 4-active necorporale
Total general
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nu ati completat toate campurile obligatorii. Verificati formularul si completati toate campurile evidentiate:
Nu ati completat toate campurile obligatorii. Verificati formularul si completati toate campurile evidentiate:
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