
„Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2013 -Persoane juridice”, perioada 10 iunie - 31 octombrie 2013

Anexa 2 - Lista proprietarilor -persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică respinşi

Nr. crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Judet Motivele respingerii

1 201093 20.09.2013 COMUNA FAUREI NEAMT

Dosarul depus nu respectă prevederile art.49 din Ghidul de finanţare aferent Programului
Cererea de finanţare depusă nu respectă Anexa nr.13 la Ghidul de finanţare.
Nu a fost depus documentul privind schimbarea denumirii solicitantului, aşa cum este prevăzut în Ghidul de 
finanţare.  

2 201094 20.09.2013
SC CONSTRUCTII 

FEROVIARE MURES SA
MURES  Certificatul privind obligațiile de plată la Fondul pentru Mediu este expirat. 

3 201098 20.09.2013 SC ASCOM IMPEX SRL IASI
Nu a fost depus documentul privind schimbarea adresei sediului solicitantului, aşa cum se solicită prin Ghidul 
de finanţare.  

4 201103 20.09.2013
DIRECTIA PENTRU 

AGRICULTURA BIHOR
BIHOR

Solicitantul nu deţine calitatea de proprietar al autovehiculului uzat, conform definiţei aplicabile prevăzute la 
art.2 alin. (1) lit. u) din ghidul de finanţare aferent sesiunii.  

5 201104 20.09.2013 NIZAR CONSTRUCT SRL BUCURESTI
 Declaraţia privind ajutoarele de minimis nu este conform Anexa 14 la ghid. Declaraţia privind situaţia 
economico-financiară nu este conform Anexa 15 la dosar. Declaraţia privind activitatea pentru care va utiliza 
autovehiculul nu menţionează codul CAEN. Raportul de gestiune pentru anul 2011 nu există la dosar. 

6 201105 20.09.2013
ASOCIATIA MONTANA 

MOTILOR
ALBA Nu a fost depus certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  

7 201107 23.09.2013 SC ASCONTI VFT SRL GALATI  Certificatul de cazier fiscal nr. 157/19.08.2013 este expirat. 

8 201108 23.09.2013 COMUNA GRUMAZESTI NEAMT

Solicitantul nu este eligibil deoarece nu acţionează în nume propriu. Astfel, potrivit cererii de finanţare cel 
care solicită acceptarea în cadrul Programului este Primăria Comunei Grumăzeşti  şi nu persoana juridică 
respectiv autoritatea publică locală , Comuna Grumăzeşti. Având în vedere faptul că de la data emiterii 
certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea ce 
priveşte denumirea proprietarului, era necesară prezentarea unor documente din cuprinsul cărora să rezulte 
această modificare. Hotărârea privind participarea la Program nu conţine datele de identificare ale 
autovehiculului ce urmează a fi casat şi cuantumul primei de casare solicitat în cadrul Programului. 
Certificatul de atestare privind obligaţiile de plată către fondul de mediu nu există la dosar.DE asemenea, HCL 
nr.34 si nr.35 privind participarea la Program au fost prezentate in copie conform cu originalul si nu in 
original asa cum prevede ghidul.

9 201110 23.09.2013
CASA JUDETEANA DE 

ASIGURARI DE 
SANATATE TIMIS

TIMIS
 Având în vedere faptul că de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a 
autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea ce priveşte adresa proprietarului, era necesară 
prezentarea unor documente din cuprinsul cărora să rezulte această modificare.   
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10 201111 23.09.2013 ALGLASS PLUS SRL ARAD

Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare 
aferent sesiunii. Certificatul de înregistrare nu a fost depus în copie certificată "conform cu originalul". În 
certificatul constatator nu sunt menţionate sediile  secundare şi punctele de lucru ale solicitantului, ceea ce 
contravine cerinţelor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere. Nedepunerea cererii de finanţare 
aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte 
îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.  Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este conform cu 
Anexa 14 la ghid; Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid.  Copiile 
situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul".                                                

11 201113 23.09.2013
CENTRUL REGIONAL DE 
TRANSFUZIE SANGUINA 

GALATI
GALATI

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. Cererea de 
finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare aferent 
sesiunii. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea 
analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Nu a fost depusă 
hotărârea organelor de decizie privind participarea la program. Totodată, având în vedere faptul că de la data 
emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea 
ce priveşte adresa solicitantului, era necesară prezentarea unor documente din cuprinsul cărora să rezulte 
această modificare. Se resping declaraţiile pe propria răspundere din cererea de finanţare, având în vedere 
că aceasta nu respectă formularul din ghid. 

12 201117 23.09.2013
UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI

BUCURESTI
Hotărârea organelor de decizie privind participarea la Program nu are număr şi dată şi nu a fost precizată 
data la care s-a întrunit senatul universităţii  .  

13 201118 23.09.2013
SC APASERV SATU 

MARE SA
SATU MARE

Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare 
aferent sesiunii. Copia actului de identitate a repreyentantului legal nu a fost depusă "conform cu originalul". 
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate Situaţiile financiare nu sunt 
certificate conform cu originanlul. Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria raspundere 
privind situaţia economico-financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din Ghid. 

14 201119 23.09.2013
ASOCIATIA CUVANTUL 

VIETII ROMANIA
BUCURESTI

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare (nu este legat). 
Nu au fost prezentate: 
- hotarârea privind participarea la Program;
- hotărârea adunării generale privind alegerea reprezentantului legal;
- certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
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15 201120 23.09.2013 SC RAI ONO IMPEX SRL SUCEAVA

 Certificatul de cazier fiscal prezentat la dosar nu a fost eliberat pentru SC RAI-UNO IMPEX SRL. Conform 
declaraţiei pe propria răspundere, nu a fost specificat codul CAEN al activităţii pentru care se va utiliza 
autovehiculul nou achiziţionat prin Program. Situaţiile financiare nu sunt certificate conform cu originalul pe 
fiecare pagină. Nu au fost depuse la dosar rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 2012. 

16 201122 24.09.2013 SC PALODA SA BARLAD VASLUI

Copia cărtii de identitate a autovehiculului uzat este ilizibilă, ceea ce contravine art.50 alin.(5) lit. a) din ghidul 
de finanţare aferent sesiunii. Având în vedere faptul că de la data emiterii cărţii identitate a autovehiculului 
uzat, au survenit modificări în ceea ce priveşte adresa solicitantului, era necesară prezentarea unor 
documente din cuprinsul cărora să rezulte această modificare.  

17 201123 24.09.2013

CENTRUL DE 
RECUPERARE SI 

REABILITARE PENTRU 
PERSOANE CU 

HANDICAP 
DUMBRAVENI

SIBIU

Hotărârea organelor de decizie privind participarea la Program este incompletă, nu prevede modalitatea de 
asigurare a diferenţei de preţ, până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
Din documentele depuse, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului nu rezultă că 
acesta este înmatriculat pe numele solicitantului şi că acesta este proprietar al autovehiculului, aşa cum se 
solicită prin Ghidul de finanţare aferent programului.  

18 201125 24.09.2013
SC VICTORIA METVAL 

SRL
PRAHOVA

Suma solicitată nu respectă art.7 pct.(1) din Ghidul de finanţare aferent sesiunii
Cartea de identitate a autovehiculului cu nr. de inmatriculare PH-07-MTV este incompletă, iar cea de-a doua 
carte de identitate depusă nu are menţini cu privire la proprietar, data primei înmatriculări şi numărul de 
inmatriculare al autovehiculului la care se referă cartea.  

19 201127 24.09.2013 BOHEMIA SRL IASI

Dosarul de finanţare depus nu respectă prevederile art.49 din ghidul de finanţare aferent Programului.
Cererea de finaţare nu respectă Anexa 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului.
Actul de identitate al reprezentantului legal şi cel al împuternicitului nu au fost depuse în copie conform cu 
originalul, astfel cum se solicită prin Ghidul de finanţare.
Nu a fost depus documentul din care rezultă schimbarea adresei sediului solicitantului, astfel cum se solicită 
prin Ghidul de finanţare aferent Programului. Situaţiile financiare nu sunt certificate conform cu originanlul. 
Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria raspundere privind situaţia economico-
financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din Ghid. 

20 201129 24.09.2013 SC INFOSTAR SRL VRANCEA

Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum rezultă din 
datele cuprinse în certificatul constatator depus la dosar şi nu a fost depusă nicio procură în acest sens.
Nedepunerea cererii de finanţare, semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum prevede  
ghidul aferent sesiunii, a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor 
criteriilor de eligibilitate. Nu au fost depuse la dosar rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 2012. 
Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care se va 
utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, codul CAEN declarat nu a fost actualizat REV 2, prin 
urmare nu se regăseşte în certificatul constatator prezentat. 
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21 201130 24.09.2013 SC AZUR SA TIMIS
Nu a fost depus documentul din care rezultă schimbarea adresei sediului solicitantului, astfel cum se solicită 
prin Ghidul de finanţare aferent Programului
Pentru autovehiculul cu nr.TM-24-AZT nu a fost făcută dovada achitării integrale a acestuia.  

22 201132 24.09.2013
SERVICIUL PUBLIC 

JUDETEAN SALVAMONT
SIBIU

Nu a fost depusă hotărârea organelor de decizie privind participarea la Program aşa cum se solicită prin 
Ghidul de finanţare aferent Programului.
Autovehiculul propus spre casare nu este eligibl în cadrul programului având o vechime mai mică de 10 ani.  

23 201134 24.09.2013 SC A&B CLEAN SRL BUCURESTI

Având în vedere faptul că de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a 
autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea ce priveşte adresa proprietarului, era necesară 
prezentarea unor documente din cuprinsul cărora să rezulte această modificare. Astfel, nu a fost depus 
documentul prin care s-a modificat adresa din b-dul Ion Mihalache în str. C.C. Arion.  Societatea se află în 
dificultate conform Anexa 17, pct. 4 la ghid. 

24 201137 25.09.2013

SOCIETATEA 
NATIONALA DE CRUCE 
ROSIE DIN ROMANIA-
FILIALA DAMBOVITA

DAMBOVITA

Mandatul de reprezentare în cadrul Programului nu a fost dat printr-o împuternicire notarială aşa se cum 
solicită prin ghidul de finanţare aferent sesiunii. Nu a fost depus actul de identitate a reprezentantului legal. 
Nu a fost depusă hotărârea adunării generale privind alegerea reprezentantului legal. Nu a fost depus 
certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi certificatul eliberat de către instanţa 
competentă care atestă că organizaţia nu a fost radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Având în 
vedere precizările cuprinse în "Nota informativă" nr. 970/13.09.2013 coroborate cu art. 50 alin. (5)lit.b) din 
ghidul de finanţare aferent sesiunii rezultă că solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului. Prezintă 
obligaţii de plată către bugetul de sta conform certificat de atestare fiscală nr. 80290/12.09.2013. 

25 201138 25.09.2013
SC MARI ELENA 
URLATEANU SRL

PRAHOVA  Sociatatea se află în dificultate conform Anexa 17, pct. 2 şipct. 4 la ghid. 

26 201141 25.09.2013 SC EXTRUPLAST SRL MARAMURES

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. Având în vedere 
faptul că de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a autovehiculului uzat, au 
survenit modificări în ceea ce priveşte adresa proprietarului, era necesară prezentarea unor documente din 
cuprinsul cărora să rezulte această modificare.  Copiile situaţiilor financiare anuale, rapoartele 
administratorilor, ultima balanţă de verificare lunară nu există la dosar. 

27 201143 25.09.2013 SC KMP VEST SRL CLUJ

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare.Cererea de 
finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare aferent 
sesiunii. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea 
analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate Cererea de finanţare nu 
este conform Anexa 13 la ghid;Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este conform Anexa 14 la ghid; 
Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid.                                                  
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28 201144 25.09.2013
SC CROMTEL PROD 

IMPEX SRL
SUCEAVA

Acceptat juridic cu observaţia că solicitarea eco-bonusului în cuantum de 1000 lei nu se justifică. Potrivit 
celor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculele noi ce urmează a fi achiziţionate nu deţin caracteristicile 
necesare solicitării/acordării eco-bonusului. Nu a fost depusă ultima balanţă de verificare. Conform Anexei 17 
la Ghid, solicitantul nu indeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul cap. 2, secţiunea 2.1 din 
Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 

29 201149 26.09.2013
SC ROPECO BUCURESTI 

SRL
IlFOV  Nu au fost depuse rapoartele de audit pentru 2011 și 2012  

30 201150 26.09.2013 SC CRISTALSOFT SRL ALBA

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. Nu a fost depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat marca Dacia 1310 L având nr. 
înmatriculare AB-03-KYD. Conform art. 46 alin. (1), lit. i) din Ghidul de finanţare, acesta trebuie prezentat în 
copie certificată “conform cu originalul”.
2. Nu a depus documentul din care să rezulte modificarea adresei sediului social.
3. Solicitarea eco-bonusului nu se justifică. Potrivit celor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculele noi 
care urmează a fi achiziţionate prin Program nu deţin caracteristicile necesare solicitării/acordării eco-
bonusului.
 Nu a fost depusă ultima balanță de verificare lunară 
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31 201153 26.09.2013
FUNDATIA CENTRUL 

EDUCATIONAL SOROS
HARGHITA

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. În conformitate cu prevederile art. 42 lit. p) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, 
dosarul de acceptare trebuie să cuprindă şi certificatul eliberat de către instanţa competentă care atestă 
faptul că organizaţia nu a fost radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de 
dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în 
copie legalizată. Din certificatul nr. 3209/18.09.2013 eliberat de către Tribunalul Harghita nu rezultă că 
solicitantul nu se
 află în procedură de dizolvare sau lichidare.
2. Nu a fost depus documentul din care să rezulte modificarea adresei sediului.
3. Din documentele prezentate, nu rezultă fără echivoc cine este persoana care deţine 
calitatea de reprezentant legal al solicitantului.

32 201155 26.09.2013 SC ORFEUM SRL HARGHITA  Certificatul de la Fondul pentru Mediu prezintă datorii. 

33 201156 26.09.2013
BANCA COOPERATISTA 

ISTRITA BUZAU
BUZAU

Formularul cererii de finanţare nu a fost completat integral. Astfel, nu au fost specificate caracteristile, 
categoria de folosinţă  și numărul autovehiculelor noi ce urmează a fi achiziţionate în Program. Rapoartele 
administratorilor nu există la dosar. 

34 201157 26.09.2013
COMPANIA DE APA 

TARGOVISTE 
DAMBOVITA SA

DAMBOVITA

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare (dosarul nu 
paginat şi legat). Nu a fost depusă o imputernicire notarială prin care preşedintele consiliului de administraţie 
mandatează directorul general să reprezinte societatea în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu sau 
documentul prin care consiliul de administraţie deleagă directorului general atribuţiile de 
conducere/reprezentare a societăţii.  Având în vedere cele expuse mai sus, nu se poate realiza analiza unor 
documente prezentate  şi nici îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute de ghidul de finanţare 
aferent sesiunii de depunere.Eco - bonusul solicitat nu respectă art.7 pct.(1) din Ghidul de finanţare aferent 
sesiunii. Astfel , pentru achiziţia autovehiculele noi  M1 nu se adaugă la prima de casare şi eco-bonus. 
Rapoartele administratorilor, rapoartele de audit şi ultima balanţă de verificare lunară nu există la dosar. 

35 201159 26.09.2013
SC ITDOR COMPANY 

SRL
MARAMURES  Copiile situaţiilor financiare nu au toate paginile certificate ,,conform cu originalul". 

36 201164 26.09.2013 SC SARONA SRL PRAHOVA

Copia cărţii de identitate a reprezentantului legal, copia certificatului de înmatriculare şi copia cărţii de 
identitate a autovehiculului uzat precum şi copia certificatului de înregistrare nu au fost depuse  certificate 
conform cu originalul (lipsă semnătură). Rapoartele administratorilor nu există la dosar.Copiile situaţiilor 
financiare certificate ,,conform cu originalul" nu sunt semnate. 
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37 201165 26.09.2013

DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI 

CALARASI

CALARASI
Autovehiculele uzate nu sunt eligibile în cadrul Programului deoarece nu sunt înmatriculate pe numele 
solicitantului aşa cum prevede art. 2 alin.(1) lit. u) din ghidul de finanţare aferent sesiunii.  

38 201166 26.09.2013 SC PRIMALACT SRL SATU MARE

Nu a fost depusă împuternicire notarială pentru pentru persoana care semnează cererea de finanţare. Pentru 
autovehiculul inmatriculat cu nr. SM 10 PRI nu a fost depus actul doveditor eliberat de către serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, din care să 
rezulte, anul primei înmatriculări în România. La dosar nu există certificatul de atestare fiscală privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu, declaraţia privind ajutoarele de minimis conform anexa 14 la ghid şi 
raportul administratorilor pentru anul 2011. Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu 
originalul". 

39 201172 27.09.2013 SC MODERN BAU SRL CLUJ

Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum rezultă din 
datele cuprinse în certificatul constatator depus la dosar şi nu a fost depusă nicio procură în acest 
sens.Certificatul constatator depus este incomplet, nu se respectă cerinţa ghidului cu privire la conţinutul 
acestuia.Nedepunerea cererii de finanţare, semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum 
prevede  ghidul aferent sesiunii, a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea 
tuturor criteriilor de eligibilitate. Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, se 
utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program la transport mărfuri. Declaraţia pe propria raspundere 
privind situaţia economico-financiară a proprietarului nu respectă anexa 15 din Ghid. 

40 201173 27.09.2013

SOCIETATEA 
NATIONALA 

AEROPORTUL 
INTERNATIONAL 

TIMISOARA TRAIAN 
VUIA SA

TIMIS

Nu a fost depus documentenul din care rezultă schimbarea adresei sediului social al solicitantului.
Autoturismul cu nr.TM-03-WWF, propus spre casare prin intermediul Programului nu este eligibil.Conform 
art.3 pct.(4), lit.b) din Ghidul de finanţare:"Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului 
Ghid.....autovehiculul uzat cu certificat de înmatriculare model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor 
art.6 din OUG nr.189/2005". Conform cerificatului de atestare fiscală nr. 1016321/17.09.2013, solicitantul 
prezită obligaţiille de plată la bugetul de stat, la data depunerii cererii de finanţare. Nu au fost depuse la 
dosar:  rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 2012, certificatul privind impozitele şi taxele locale pentru 
autovehiculul înregistrat în Timişoara(TM03WWF) şi ultima balanţă lunară încheiată la data depunerii cererii 
de finanţare. 

41 201179 27.09.2013 SC SATURN SA SATU MARE
 Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, se utiliza autovehiculul nou achiziţionat 
prin Program la transport mărfuri. Nu au fost depuse la dosar rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 
2012. Societatea se află în dificultate economico- financiară conform Anexei 17 la ghid, punctul 2 . 

42 201182 27.09.2013
SC G&G CONSULTING 

SRL
NEAMT

 Având în vedere faptul că de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii identitate a 
autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea ce priveşte adresa solicitantului, era necesară prezentarea 
unor documente din cuprinsul cărora să rezulte această modificare. Rapoartele administratorilor nu există la 
dosar. Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul". 
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43 201188 27.09.2013
SC COSMETICS 

DISTRIBUTION GROUP 
SRL

BRASOV

Autovehiculele cu nr. de înmatriculare BV55KPP şi BV66KPP nu sunt eligibile în cadrul Programului, deoarece 
au o vehime mai mică de 10 ani de la anul fabricaţiei. Din adeverinţele eliberate de Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor depuse în dosarul de validare rezultă că anul de 
fabricaţie al celor 2 autovehicule identificate mai sus, este 2004.
 Societatea se află în dificultate conform Anexa 17, pct.2 la ghid. 

44 201190 27.09.2013 SC CONTI SRL TULCEA

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare ( nu a fost 
paginat). Certificatul de atestare fiscală nr. 274231/27.08.2013 privind obliga ţiile la Fondul de madiu este 
expirat. Rapoartele administratorilor nu există la dosar. Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate 
,,conform cu originalul" pe toate paginile, iar paginile certificate nu sunt semnate. 

45 201191 27.09.2013
INSTITUTUL DE CHIMIE 
MACROMOLECULARA 

PETRU PONI
IASI Nu au fost depusă cartea de identitate a autovehiculului uzat. Nu a fost depus actul de înfiinţare   

46 201192 27.09.2013 NERATON SERVICE SRL BACAU
Nu a fost depusă dovada achitării integrale a autovehiculului uzat ce urmează a fi casat în cadrul Programului. 
Rapoartele administratorilor nu există la dosar. 

47 201196 27.09.2013
SC TRAMECO SA 

ORADEA
BIHOR

Dosarul depus nu respectă condiţiile impuse de art.49 din Ghidul de finanţare.
Certificatul constatator depus nu respectă condiţiile impuse de Ghidul de finanţare, fiind mai vechi de 30 de 
zile la data depunerii cererii de finanţare.
Autovehiculele cu nr. de înmatriculare BH-07-XDW şi BH-85-TRA nu sunt eligibile în cadrul programului, 
având o vechime mai mică de 10 ani. Certificatul de atestare fiscală nr.156951/01.08.2013 privind obliga ţiile 
de plată către bugetul de stat este expirat. Declaraţia privind ajutoarele de minimis nu este conform Anexa 
14 la ghid. Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid. Copiile 
situaţiilor financiare certificate ,,conform cu originalul" nu sunt semnate. 

48 201198 27.09.2013 SC ANDO COM SRL CONSTANTA  Copiile situaţiilor financiare sunt incomplete.  
49 201199 27.09.2013 SC JPS SERV SRL VRANCEA  Rapoartele administratorilor nu există la dosar. 

50 201201 27.09.2013 SC CERTINVEST SRL PRAHOVA

Dosarul de finanţare depus nu respectă prevederile art.49 din ghidul de finanţare aferent Programului
Nu a fost depus documentul privind schimbarea adresei sediului solicitantului, aşa cum se solicită prin Ghidul 
de finanţare. Rapoartele administratorilor nu există la dosar.Ultima balanţă de verificare lunară nu există la 
dosar. Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul". 
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51 201202 27.09.2013
SC CORAL 33 ALL PROD 

SRL
PRAHOVA

Dosarul de finanţare depus nu respectă prevederile art.49 din ghidul de finanţare aferent Programului
Nu a fost depus documentul eliberat de către serviciul de specialitate al MAI cu privire la prima înmatriculare 
a autovehiculului pe teritoriul României având în vedere că din documentele depuse nu se poate constata 
acest lucru.
Autovehiculul propus spre casare nu sunt eligibile în cadrul programului, având o vechime mai mică de 10 
ani. Rapoartele administratorilor nu există la dosar.Ultima balanţă de verificare lunară nu există la dosar.  

52 201204 27.09.2013 SC DEFEL COM SRL SUCEAVA

Dosarul de finanţare depus nu respectă prevederile art.49 din ghidul de finanţare aferent Programului
Cererea de finanţare depusă nu respectă Anexa nr.13 la Ghidul de finanţare.
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Cererea de finanţare nu este 
conform Anexa 13 la ghid;  Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este conform Anexa 14 la ghid;   
Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid. Copiile situaţiilor 
financiare pentru anul 2010, rapoartele administratorilor şi rapoartele de audit nu există la dosar. Copiile 
situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul".                                                 

53 201207 30.09.2013 SC BETAK SA
BISTRITA 
NASAUD

 Conform certificatului privind impozitele şi taxele locale, nr. 309304/ 24.09.2013, emis de către Direcţia Taxe 
şi Impozite Cluj, solicitantul prezintă majorări întârziere. 

54 201211 30.09.2013
SC MAHA EGYPT IMPEX 

SRL
BACAU

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului şi nu este 
completată integral (inclusiv la sumă). Nu a fost depus certificatul de cazier juidiciar la reprezentantului legal. 
Pe certificatul de înmatriculare şi pe cartea de identitate a autovehiculului uzat este menţionată o altă adresă 
a solicitantului, fără a fi depusă dovada modificării sediului, astfel cum se solicită în ghidul de finanţare. Nu a 
fost depus la dosar certificatul privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu. Situaţiile financiare nu sunt 
certificate conform cu originanlul. Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria raspundere 
privind situaţia economico-financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din Ghid. Conform 
declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, autovehiculul nou achiziţionat prin Program se 
utiliza  la transport marfă. 

55 201213 30.09.2013 COMUNA PINCESTI BACAU
Autovehiculul uzat nr BC-04-CLP este deja acceptat în Program în dosarul nr. 200615/29.07.2013 aprobat în 
urma şedinţei Comitetului de Avizare din 17.10.2013

56 201217 30.09.2013 SC DUMEXIM SRL BIHOR  Nu a fost depus la dosar raportul de audit pentru 2012. 
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57 201220 30.09.2013 SC GIFAN STRONG SRL CONSTANTA

Copiile actului de identitate al reprezentantului legal, certificatelor de înmatriculare şi cărţilor de identitate 
ale autovehiculelor uzate, precum şi a certificatului de înregistrare a societăţii nu poartă semnătura pe 
menţiunea "conform cu originalul". De asemenea, certificatul constatator este din 10.06.2013 (expirat), fiind 
depus în copie simplă, nu în original sau copie legalizată, astfel cum se solicită prin Ghidul de finanţare. 
Totodată, certificatul de cazier fiscal al reprezentantului legal este depus în copie simplă.Având în vedere cele 
prezentate, anumite criterii de eligibilitate nu pot fi analizate. Certificatul de cazier fiscal, certificatul de 
atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, certificatul privind impozitele şi taxele locale şi 
certificatul privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu au fost depuse în copie simplă şi nu sunt valabile la data 
depunerii dosarului. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activiatatea pentru 
care se va folosi autovehiculul achiziţionat prin Program a fost depusă în copie. 

58 201221 30.09.2013 SC DIVERTAS M SRL PRAHOVA

Autovehiculul înmatriculat cu nr. PH-99--DYW nu respectă condiţia Ghidului de finanţare a Programului 
referitoare la masa maximă, ce nu trebuie să depăşească 3,5 tone; pentru autovehiculul înmatriculat cu nr. 
PH-98--DYW, nu a fost depus certificatul de înmatriculare, prezentarea acestuia fiind o condiţie pentru 
participarea în cadrul Programului. Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, 
autovehiculul nou achiziţionat prin Program se utiliza în activitatea de  prelucrare şi conservare a peştelui, 
crustaceelor şi moluştelor contrar prevederilor Regulamentului 1998/2006. 

59 201223 30.09.2013
SC TRAIAN COMIMPEX 

SRL
BUCURESTI

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. Declaraţia pe 
proprie răspundere din cererea de finanţare nu este dată în numele reprezentantului legal ci în numele altei 
persoane. Copia cărţii de identitate a reprezentantului legal, copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de 
identitate a autovehiculului uzat  nu au fost depuse  certificate conform cu originalul (lipsă semnătură). Nu a 
fost depusă copia certificatului de înregistrare. Declaraţia privind ajutoarele de minimis conform Anexa 14 la 
ghid, declaraţia privind situaţia economico-financiară conform Anexa 15 la ghid, declaraţiaprivind activitatea 
pentru care va utiliza autovehiculul achiziţionat şi copiile situaţiilor financiare nu există la dosar. 

60 201225 30.09.2013 SC APIS COM SRL ALBA

Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal. Nu a fost prezentată copia cărţii de 
identitate a reprezentantului legal. Potrivit certificatului constatator, domnul Hentea Virgil este 
administratorul cu puteri depline al societăţii şi nu domnul Hentea Cristian cel care semnează cererea de 
finanţare. Rapoartele administratorilor nu există la dosar. 

Page 10



61 201230 30.09.2013

DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI 

ARGES

ARGES

1. Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Nu au fost depuse certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor uzate.
2. Potrivit art. 2 alin. (1), lit. u) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, prin proprietar se 
înţelege persoana juridică română care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un 
autovehicul uzat înmatriculat/înregistrat în sistem propriu pe numele său. 
Pentru autovehiculele uzate propuse spre casare în cadrul Programului, solicitantul nu deţine calitatea de 
proprietar în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. u) din Ghidul de finanţare a Programului. Deşi 
autovehiculele uzate au trecut în patrimoniul solicitantului prin efectul prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Argeş nr. 68 din 8 decembrie 2004, acestea nu a fost înmatriculate pe numele noului proprietar.
Conform art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, “În cazul
 transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în
 evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al
înmatriculării a fostului proprietar.  Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou 
certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente 
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii
dreptului de proprietate asupra vehiculului.”
 Nu a fost depus certificatul de cazier fiscal, Certificatul de la bugetul local depus. nu este eliberat
 pe numele solicitantului din cererea de finanțare, Nu a fost depus certificatul privind obligațiile
 la fondul pentru mediu . 

62 201231 30.09.2013 SC SIMULTAN SRL TIMIS

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare (nu este 
legat).Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de 
finanţare aferent sesiunii. Suma solicitată contravine art. 7 alin. (1) din ghidul de finanţare aferent sesiunii. 
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii, precum şi a documentului 
menţionat mai sus a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor 
criteriilor de eligibilitate. Declaraţia privind ajutoarele de minimis conform Anexa 14 la ghid, declaraţia 
privind situaţia economico-financiară conform Anexa 15 la ghid şi declaraţiaprivind activitatea pentru care va 
utiliza autovehiculul achiziţionat nu există la dosar. 
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63 201232 30.09.2013
SPITALUL ORASENESC 

PROF DR IOAN PUSCAS
SALAJ

Nu a fost depusă hotărârea organelor de decizie privind participarea la Program. H.C.L. nr.53/27.09.2013  
prezentată în dosarul de validare, nu poate fi luată în considerare ca fiind  hotărârea  organelor de decizie ale 
Spitalului Orăşenesc "Dr. Ioan Puşcaş". Totodată, solicitantul nu deţine calitatea de proprietar al 
autovehiculului uzat conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin.(1) lit. u) din ghidul de finanţare 
aferent sesiunii (autoturismul nu este înmatriculat pe numele solicitantului).  

64 201233 30.09.2013 SC AMATEX SRL ARAD

Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal. Nu a fost depusă împuternicire notarială 
pentru persoana care a semnat cererea de finanţare. Nu a fost depusă copia cărţii de identitate a 
reprezentantului legal. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al  reprezentantului legal. Neprezentarea 
documentelor enumerate mai sus  a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte 
conformitatea documentelor şi îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.  În certificatul constatator nu 
sunt menţionate sediile  secundare şi punctele de lucru ale solicitantului, ceea ce contravine cerinţelor 
ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.  

65 201236 30.09.2013 SC ARION SRL MEHEDINTI
 Rapoartele administratorilor nu există la dosar. Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu 
originalul".  

66 201237 30.09.2013 COMUNA BANEASA GALATI

Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare 
aferent sesiunii. Copia cărţii de identitate a reprezentantului legal, copia certificatului de înmatriculare şi a 
cărţii de identitate a autovehiculului uzat  nu au fost depuse  certificate conform cu originalul (lipsă 
semnătură). Având în vedere faptul că  de la înmatricularea autovehiculului  până în prezent au survenit 
modificări în ceeea ce priveşte denumirea solicitantului era necesară  depunerea documentului din cuprinsul 
căruia rezultă modificarea. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii, a dus 
la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. 
Cererea de finanţare nu este conform Anexa 13 la ghid. 

67 201240 30.09.2013 SC CORAL IMPEX SRL PRAHOVA
Certificatul de înregistrare în registrul comerţului nu a fost prezentat în copie certificată "conform cu 
originalul".  

68 201242 30.09.2013
MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA

TELEORMAN

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Nu a fost depusă hotărârea consiliului local privind participarea la Program. A fost prezentată doar Anexa nr. 
1 la H.C.L. nr. 230 din 14 august 2013.
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69 201243 30.09.2013
SC STUF DELTA 

PRODUCTION SRL
TULCEA

Dosarul de finanţare nu este paginat şi opisat. Suma solicitată prin cererea de finaţare nu respectă 
prevederile Ghidului de finanţare aferent Programului. Totodată,  art.7 pct..(1) prevede clar condiţiile în care 
se poate solicita şi eco-bonusul, iar din cererea de finanţare depusă de către solicitant nu rezultă că 
autovehiculul nou îndeplineşte una din condiţiile enumerate de Ghidul de finanţare. Nu a fost depus actul de 
identitate al reprezentantului legal. De asemenea, în locul certificatului de cazier judiciar al reprezentantului 
legal, a fost depus cel al împuternicitului. Nu au fost depuse documentele: rapoartele administratorilor 
pentru 2011,  2012 şi certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Certificatul de 
atestare fiscală nr. 2644/ 29.08.2013 privind obligaţiile de plată către bugetul de  stat nu este valabil la data 
depunerii dosarului. 

70 201244 30.09.2013
SC MARANATA PREST 

SERV SRL
MURES

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului. Se resping 
declaraţiile pe propria răspundere din cererea de finanţare, având în vedere că aceasta nu respectă 
formularul din ghid. 

71 201245 30.09.2013
CASA JUDETEANA DE 

ASIGURARI DE 
SANATATE CALARASI

CALARASI

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. Casele de asigurări de sănătate s-au înfiinţat şi au funcţionat ca instituţii autonome, nelucrative, cu 
personalitate juridică, începând cu 01.01.1999, în bază Ordinului ministrului sănătăţii nr. 989/22.12.1998, în 
conformitate cu prevederile art. 88 din Legea 145/1997, privind asigurările sociale de sănătate şi ale art. 102 
din OUG nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 145/1997.
Nu a fost prezentat actul de înfiinţare (Ordinul ministrului sănătăţii nr. 989/22.12.1998).
2. Nu a fost depus certificatul de înmatriculare seria C00104609L.

72 201246 30.09.2013  SC ENGLISH CLUB SRL CLUJ

Dosarul nu este legat,  paginat şi opisat. Nu a fost depus certificatul constatator emis de ORC, solicitat prin 
Ghidul de finanţare, fiind depusă doar o copie a certificatului aferent sediului societăţii, astfel încât nu se pot 
stabili reprezentantul legal şi  îndeplinirea anumitor criterii de eligibilitate ale solicitantului şi ale 
reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, dulplicatul cărţii de identitate nu atestă proprietarul 
autovehiculului uzat şi data înmatriculării acestuia. Nu au fost depuse documentele: copia situaţiei financiare 
întocmită la 31.12.2011certificată conform cu originalul, împreună cu confirmarea depunerii la MFP, 
rapoartele administratorilor, la 2011 şi 2012 şi ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data depunerii 
cererii de finanţare. Situaţia financiară întocmită la 31.12.2012 este incompletă şi nu este certificată conform 
cu originalul. Din situaţiile prezentate rezultă că solicitantul nu desfoşoară activitate economică. 
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73 201250 30.09.2013 IRIAND INTERTRANS BUCURESTI

Dosarul nu este paginat şi opisat. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.  Nu 
au fost depuse la dosar documentele: certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală privind 
obligaţiile de plată către bugetul de  stat. Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria 
raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din 
Ghid. Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, privind activitatea pentru care se 
va utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, codul CAEN specificat în cadrul acesteia este 4941 
Transport rutier de mărfuri. 

74 201251 30.09.2013 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI
Hotărârea Consiliului local privind participarea la Program a fost depusă în copie conform cu originalul, nu în 
original, astfel cum se solicită în Ghidul de finanţare. Solicitantul prezintă obligaţii de plată la bugetul de stat 
conform certificatului de atestare fiscală nr. 3004067/ 03.09.2013. 

75 201255 30.09.2013 COMUNA SUNCUIUS BIHOR
 Pe certificatul de înmatriculare şi pe cartea de identitate a autovehiculului uzat este menţionată o altă 
adresă a solicitantului, fără a fi depusă dovada modificării sediului, astfel cum se solicită în ghidul de 
finanţare. Nu a fost depus la dosar certificatul privind impozitele şi taxele locale. 

76 201259 30.09.2013 SC MARELVI IMPEX SRL SUCEAVA

Dosarul nu este opisat. Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent 
Programului. De asemenea, autoturismele înmatriculate cu nr. SV-23-VKV şi SV-42-VKV nu îndeplinesc 
condiţia de eligibilitate pentru a participa în cadrul Programului, aceea de 10 ani vechime, fiind fabricate în 
2006, respectiv 2005. Nu a fost depus la dosar certificatul de atestare privind obliga ţiile la Fondul pentru 
mediu. Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria raspundere privind situaţia economico-
financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din Ghid. 

77 201260 01.10.2013
SC CORSEM IMPEX SRL 

GURA HUMORULUI
SUCEAVA

Dosarul nu este paginat şi opisat.Tabelul din cererea de finanţare este completat greşit. Nu a fost depus 
certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, iar cetificatul constator a fost depus în copie simplă. 
Astfel, nu a putut fi stabilită îndeplinită îndeplinirea anumitor criterii de eligibilitate ale solicitantului şi ale 
reprezentantului legal al acestuia. Nu au fost depuse la dosar documentele: rapoartele administratorilor 
pentru 2011 şi 2012, declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care 
se va utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data 
depunerii cererii de finanţare, certificatul de cazier fiscal, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul 
pentru mediu. Certificatul nr. 29347/ 24.09.2013 privind impozitele şi taxele locale nu este valabil la data 
depunerii dosarului. 

78 201261 01.10.2013 SC POSZET SRL SATU MARE

Datele de identificare ale solicitantului nu coincid cu datele menţionate în documentele autovehiculului uzat. 
Având în vedere cele expuse, rezultă că solicitantul nu este proprietar al autoturismului uzat aşa cum este 
definit la art. 2 alin.(1) lit. u) din ghidul de finanţare. Nu au fost depuse la dosar rapoartele administratorilor 
pentru 2011 şi 2012. Certificatul nr.14431/ 09.09.2013 privind impozitele şi taxele locale nu este valabil la 
data depunerii dosarului. 
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79 201262 01.10.2013
CASA DE ASIGURARI DE 

SANATATE JUDET 
CONSTANTA

CONSTANTA

Potrivit certificatelor de înmatriculare şi cărţilor de identitate, ambele autovehicule propuse spre casare în 
cadrul Programului sunt fabricate în anul 2004. Prin urmare, acestea nu îndeplinesc condiţia de vechime 
prevăzută prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin 
Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013 (cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei). 
Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale nu este valabil la data depunerii dosarului. 

80 201263 01.10.2013 SC COMAT BRAILA SA BRAILA

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare (nu este 
opisat).Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de 
finanţare aferent sesiunii. Suma solicitată contravine art. 7 alin. (1) din ghidul de finanţare aferent sesiunii. 
Nu a fost depusă copia cărţii de identitate a reprezentantului legal. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum 
prevede  ghidul aferent sesiunii, precum şi a documentului menţionat mai sus a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate Nu au fost depuse la dosar 
documentele: declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care se va 
utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, declaraţia privind ajutorul de minimis, declaraţia pe 
propria raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului, confirmarea depunerii la MFP a 
situaţiei financiare întocmită la 31.12.2011, certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, 
certificatul de cazier fiscal. Solicitantul prezintă obligaţii de plată către bugetul de  stat 
conform certificatului de atestare fiscală nr. 236864/ 20.09.2013. Certificatul nr. 2461/ 
23.09.2013 privind impozitele şi taxele locale nu este valabil la data depunerii dosarului şi 
înregistrează majorări. Situaţiile financiare nu sunt certificate conform cu originanlul pe 
fiecare pagină. Societatea se află în dificultate economico- financiară conform Anexei 17 
la ghid, punctul 2. 

81 201265 08.10.2013 CNRN RADIONAV SA CONSTANTA

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. Cererea de finanţare nu corespunde formularului prevăzut în anexa 13 la Ghidul de finanţare a 
Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.
2. Suma solicitată cu titlu de primă de casare este exprimată în moneda naţională (6.500 lei), dar şi în 
moneda euro (15.082 euro).
3. Nu a fost depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat.
 Nu au fost depuse rap admin si de audit pt anii 2011, 2012 
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82 201266 09.10.2013 COMUNA PRUNDU GIURGIU

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. Din documentele prezentate (certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat) nu 
rezultă anul primei înmatriculări în România. În această situaţie, în conformitate cu art. 36 lit. l) din Ghidul de 
finanţare se impunea depunerea unui act doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, care să menţioneze anul 
primei înmatriculări în România.
2. Contrar prevederilor Ghidului de finanţare, împuternicirea notarială depusă la dosar conţine şi posibilitatea 
înstrăinării tichetului valoric. Art. 8 alin. (4) din Ghidul de finanţare 
exclude în mod expres această posibilitate. 
De asemenea, având în vedere că autovehiculul uzat se află în patrimoniul unităţii
 administrativ-teritoriale, mandatarul trebuia desemnat de către reprezentantul legal al
 acesteia (primar) şi nu de către „Consiliul local (…) prin primar (…)”

83 201268 10.10.2013 COMUNA LUNCA ILVEI
BISTRITA 
NASAUD

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului. Pentru auto 
înmatriculat cu nr. BN-10-PRF, cartea de identitate nu este pe numele solicitantului. Hotărârea Consiliului 
local privind participarea la Program nu conţine modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la 
acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou. Cererea de finanţare nu este conform 
Anexa 13 la ghid. 

84 201273 14.10.2013 COMUNA VALEA IERII CLUJ Respins deoarece autovehiculul uzat CJ-21-DAC este acceptat în dosarul nr. 201218/30.09.2013.

85 201274 14.10.2013
TEATRUL GERMAN DE 

STAT TIMISOARA
TIMIS

Cererea de finanţare  nu respectă prevederile Anexei 13 la Ghidul de finanţare
Hotărârea organelor de decizie depusă este incompletă şi astfel nu respectă prevederile Ghidului de 
finanţare. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea 
analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. 
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86 201277 15.10.2013 SC PECEF TEHNICA SRL PRAHOVA

Cererea de finanţare nu respectă prevederile Anexei 13 la Ghidul de finanţare
Pentru autovehiculele cu nr. de înmatriculare PH-19-PCF şi PH-18-PCF nu a fost depus documentul eliberat 
de catre serviciul din cadrul MAI competent, privind prima înmatriculare a autovehiculelor în România. 
Pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare PH-20-PCF nu a fost făcută dovada achitării integrale a acestuia. 
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Declaraţia privind ajutorul de 
minimis nu este conform cu Anexa 14 la ghid; Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este 
conform Anexa 15 la ghid.  Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul".                                                

87 201278 15.10.2013

INSTITUTUL NATIONAL 
DE CERCETARE 
DEZVOLTARE IN 

ECOLOGIE INDUSTRIALA-
ECOIND

BUCURESTI
Solicitantul nu a depus documentul prin care se face dovada schimbăriisediului solicitantului, astfel cum se 
solicită prin Ghidul de finanţare.  

88 201281 16.10.2013 PROGRESUL SCM GALATI

Dosarul de finanţare depus nu respectă prevederile art.49 din ghidul de finanţare aferent Programului
Cererea de finanţare este incompletă, nu este menţionată suma solicitată şi nu respectă prevederile Anexei 
13 la Ghidul de finanţare. Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la 
imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. 
Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este la dosar;    Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu 
este la dosar.  Rapoartele administratorilor nu sunt la dosar.                                                

89 201284 17.10.2013 SC CASA LUC SRL ALBA

Cererea de finanţare  nu respectă prevederile Anexei 13 la Ghidul de finanţare
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Cererea de finanţare nu este 
conform Anexa 13 la ghid; Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este conform cu Anexa 14 la ghid; 
Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid. Certificatul fiscal 
nr.33348/18.09.2013 privind impozitele ş taxele locale este expirat.                                               
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90 201286 17.10.2013

INSPECTORATUL 
TERITORIAL PENTRU 

CALITATEA 
SEMINTELOR SI 
MATERIALULUI 

SADITOR IALOMITA

IALOMITA

Potrivit art. 2 din H.G. nr. 716/1996 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea 
seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi 
actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, act normativ depus la dosar de către 
solicitant,  "(2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, cuprinse în anexa 
nr. 2, sunt subordonate Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi sunt conduse de un inspector-şef numit de ministrul agriculturii şi 
alimentaţiei. (3) Structura organizatorică şi numărul personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea 
seminţelor şi materialului săditor prevăzute în anexa nr. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 
alimentaţiei". Faţă de prevederile din actul de organizare, având în vedere neconcordanţa privind conducerea 
instituţiei şi faptul că toate documentele din dosar au fost semnate de către un director executiv, nefiind 
depus
 si ordinul de aprobare al structurii organizatorice, se constată că nu s-a făcut dovada
 faptului că cererea de finanţare şi actele aferente acestei au fost  însuşite de către
 reprezentantul legal.

91 201288 17.10.2013
SC PROMPT SERVICE 

CLIMA SRL
BUCURESTI

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului. Declaraţia 
privind ajutorul de minimis nu este conform cu Anexa 14 la ghid;  Declaraţia privind situaţia economico-
financiară nu este conform Anexa 15 la ghid.                                                  

92 201292 18.10.2013 SC GHE. STUBEANU SRL GIURGIU  Rapoartele de gestiune întocmite pentru anii 2011 şi 2012 menţionează un alt nume al administratorului. 

93 201294 18.10.2013 SC PLASTOR SA BIHOR  Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul". 

94 201297 21.10.2013 SC BUCATEPEROATE SRL BUCURESTI
 Certificatul fiscal privind obligaţiile de plată către bugetul de stat nu există la dosar. Societatea se află în 
dificultate conform Anexa 17, pct.2 şi pct.4 la ghid. 

95 201303 22.10.2013 SC ELECTROIMPEX SRL SIBIU

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Cererea de finanţare nu corespunde formularului prevăzut în anexa 13 la Ghidul de finanţare a Programului, 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.
Nu a fost depus Certificatul privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu; În declarația pe propia 
raspundere nu a fost menționat codul CAEN. 

96 201304 22.10.2013 SC DRIM DANIEL SRL ARGES  Nu a fost depus raportul de gestiune pentru anul 2011 

97 201305 22.10.2013 SC IVAS GALATI
 Nu au fost depuse rapoartele administratorilor pentru 2011 și 2012; Solicitantul se afla în dificultate 
economico-financiară conform Anexei 17 la Ghid, pct 2 
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98 201311 23.10.2013 COMUNA SMULTI GALATI

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Hotărârea Consiliului local nr. 18/19.07. 2013 a fost prezentată în copie certificată “conform cu originalul”. 
Conform prevederilor Ghidului de finanţare, documentul trebuie depus în original. 

99 201316 23.10.2013 COMUNA BREAZA BUZAU

1. Solicitarea eco-bonusului nu se justifică. Potrivit celor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul nou 
care urmează a fi achiziţionat prin Program nu corespunde caracteristicilor necesare solicitării/acordării eco-
bonusului.
2. Din cuprinsul documentelor prezentate (carte de identitate şi certificat de înmatriculare), rezultă că 
autovehiculul uzat este fabricat în anul 2005. Prin urmare, acesta nu îndeplineşte condiţia vechimii prevăzută 
prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013 (cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei).

100 201319 23.10.2013 SC EXTREM IMPEX SRL MARAMURES  Situaţia financiară întocmită la 31.12.2011 nu a fost prezentată în copie certificată conform cu originalul. 

101 201322 24.10.2013
DIRECTIA DE SANATATE 
PUBLICA A JUDETULUI 

ARAD
ARAD

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
1. Nu a fost depus actul de înfiinţare (Ordinul ministrului sănătăţii nr. 954/1998).
2. Nu a fost prezentat documentul din care rezultă modificarea adresei sediului.

102 201323 24.10.2013 SC SICOPAN PRODCOM HUNEDOARA

 Conform declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, privind activitatea pentru care se va 
utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, codul CAEN specificat în cadrul acesteia este 4941 
Transport rutier de mărfuri. Nu a fost depusă copia situaţiei financiare întocmită la 31.12.2011 certificată 
conform cu originalul, împreună cu confirmarea depunerii la MFP şi  cu raportul administratorilor pentru 
2011. 

103 201324 24.10.2013 SC CLIF SA CONSTANTA  Rapoartele administratorilor şi ultima balanţă de verificare lunară nu există la dosar. 
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104 201329 24.10.2013 SC TCE 3 BRAZI SRL NEAMT

ACCEPTAT JURIDIC pentru 7 (şapte) autovehicule uzate: BR-33-EMY, BR-01-ANK, BR-49-AMG, BR-60-TCE, BR-
50-TCE, BR-31-TCE, BR-30-TCE (49.000 lei prima de casare + eco-bonus).
Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor cu nr. înmatriculare BR-12-TCE, BR-44-TCE şi BR-65-TCE 
sunt ilizibile.
 Certificatul de la bugetul local prezintă datorii. 

105 201330 24.10.2013 SC AGRICOST SRL BRAILA
 Societatea prin activitatea desfăşurată şi de utilizare a autovehiculelor noi achiziţionate nu respectă 
prevederile Regulamentului (CE) nr.1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea 
articolelor 87 şi 88 din tratatul ajutoarelor de minimis. 

106 201332 24.10.2013 SC ASCONTI VFT SRL GALATI  Copiile situaţiilor financiare pentru anul 2011 nu sunt certificate ,,conform cu originalul". 
107 201333 24.10.2013 SC BODEN ROT SRL VASLUI Respins deoarece autovehiculul uzat VS-14-ASC este acceptat în dosarul nr. 201106/23.09.2013.

108 201334 24.10.2013 SC LORAHTUS SRL PRAHOVA

 Societatea prin activitatea desfăşurată nu respectă prevederile Regulamentului (CE) nr.1998/2006 al 
Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratatul ajutoarelor de 
minimis.Codul CAEN 4914 înscris în declaraţia privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou este 
eronat. 

109 201335 24.10.2013 SC SIMULTAN ARAD SRL ARAD

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. De asemenea, 
nu au fost depuse: cererea de finanţare, certificatul constatator emis de ORC, certificatul de cazier juduciar al 
reprezentantului legal al societăţii. Astfel, nu se poate stabili îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale 
solicitantului şi ale reprezentantului legal al societăţii.  La dosar, în afară de copia nelegalizată a certificatului 
de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, nu mai există absolut niciun document privind analiza 
economică. 

110 201338 25.10.2013 MADUMAGRO BRAILA  Copiile situaţiilor financiare nu sunt certificate ,,conform cu originalul". 

111 201343 25.10.2013

FEDERATIA 
COMUNITATILOR 

EVREIESTI DIN 
ROMANIA CULTUL 

MOZAIC

BUCURESTI

Nu respectă art.49, alin. (1) din Ghidul de finanţare;   Nu a fost depus  documentul din cuprinsul  căruia 
rezultă modificarea denumirii  din Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România în Federaţia  Comunităţilor 
Evreieşti Mozaice din România.  Nu a fost prezentată hotărârea adunării generale prin care a fost ales 
conducătorul unităţii de cult.  

112 201347 25.10.2013 SC CRUZEIROS SRL TIMIS

Cuantumul primei de casare menţionat în cererea de finanţare nu respectă cuantumul primei de casare 
prevăzut la art. 7 din  ghidul de finanţare aferent sesiunii.  Nu au fost depuse la dosar documentele: 
rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 2012 şi confirmarea depunerii la MFP a situaţiei financiare 
întocmită la 31.12.2011. 

113 201349 25.10.2013
CURTEA DE APEL 

PITESTI
ARGES

Cererea de finaţare nu este semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia. Nu a 
fost depusă  împuternicire pentru persoana care semnează cererea de finanţare. Nu a fost depusă cartea de 
identitate a reprezentantului legal.  
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114 201354 28.10.2013
BIROUL DE TURISM 

PENTRU TINERET
BUCURESTI

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. Nu au fost 
prezentate:
- cererea de finanţare;
- copia actului de identitate a reprezentantului legal;
- certificatul de înregistrare;
- certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. Certificatul constatator a fost depus în copie şi nu în 
original sau copie legalizată aşa cum se precizează în ghidul de finanşare aferent sesiunii. Copiile certificatelor 
de înmatriculare şi copiile cărţilor de identitate a autovehicululelor uzate precum au fost depuse  certificate 
conform cu originalul. Având în vedere faptul că  de la înmatricularea autovehiculului  până în prezent au 
survenit modificări în ceeea ce priveşte denumirea solicitantului era necesară  depunerea documentului din 
cuprinsul căruia rezultă modificarea. Nedepunerea cererii de finanţare şi a documentelor enumerate mai sus  
a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.  
Nu au fost depuse la dosar documentele: Copiile situaţiilor financiare pe ultimii doi ani, certificate conform 
cu originalul,
 însoţite de raportul administralorilor, raportul de audit, ultima balanţă lunară 
incheiată la data depunerii cererii de fianaţare şi confirmările depunerii la MFP, 
 declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activiatatea pentru care se
 va folosi autovehiculul achiziţionat prin Program, declaraţia privind ajutorul de minimis,
 declaraţia pe propria raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului,
 certificatul privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu, certificatul de cazier fiscal, 
certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi certificatul 
privind impozitele şi taxele locale pentru autovehiculele înregistrate în Brăila. 

115 201356 28.10.2013

CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A 

SALARIATIILOR STRAJA 
LUPENI

HUNEDOARA

Cererea de finanţare nu a fost depusă conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghidul de finanţare 
aferent sesiunii. Nu a fost depus actul doveditor eliberat de serviciul public comunitar regim permise de 
conducere și înmatriculare a vehiculelor din care să rezulte anul primei înmatriculări în România. În hotarârea 
privind participarea la program nu a fost menţionat cuantumul primei de casare. Nedepunerea cererii de 
finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei solicitantului în ceea ce 
priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Declaraţia pe propria raspundere privind situaţia 
economico-financiară a proprietarului nu respectă anexa 15 din Ghid. 
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116 201359 28.10.2013 SC AGRISOL INT RO SRL PRAHOVA

ACCEPTAT JURIDIC pentru 4 (patru) autovehicule uzate: PH-19-SOL, PH-38-SOL, PH-43-SOL, PH-54-SOL. 

Nu sunt eligibile autovehiculele având nr. înmatriculare: PH-29-SOL (fabricat în anul 2005), PH-30-SOL 
(fabricat în anul 2005), PH-61-SOL (fabricat în anul 2006), PH-64-SOL (fabricat în anul 2005) şi PH-69-SOL 
(fabricat în anul 2005). Pentru acestea nu este îndeplinită condiţia vechimii prevăzută prin Ghidul de 
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013 (cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei).
 Nu a fost depusă copia situaţiei financiare certificată conform cu originalul , încheiată la 31.12.2011 
împreună cu: confirmarea depunerii la MFP, raportul administratorilor şi raportul de audit. Conform 
declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal, activitatea pentru care se va utiliza autovehiculul 
nou achiziţionat prin Program, este Transport rutier de mărfuri contrar prevederilor Regulamentului 1998/ 
2006. 

117 201360 28.10.2013
SC 

ELECTROCONSTRUCTIA 
ELCO SA

IASI
 Nu au fost prezentate: ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data depunerii cererii de finanţare şi 
cerificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. 

118 201361 28.10.2013 SC SOMET SA BUCURESTI

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Cererea de finanţare prezintă neconcordanţe. Deşi este semnată de către reprezentantul legal,  din cerere 
rezultă că solicitantul acţionează printr-un împuternicit.

119 201362 28.10.2013 JUNIOR SOFT SRL BUCURESTI
 Societatea se află în dificultate economico- financiară conform Anexei 17 la ghid. Nu a fost prezentat 
certificatul privind impozitele şi taxele locale pentru autovehicul, acesta fiind inregistrat în Sectorul 6, 
Bucureşti.  
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120 201364 29.10.2013
SC SIRTISA CONSULTING 

SRL
SUCEAVA

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Nu a fost depus documentul din care rezultă modificarea adresei sediului social al societăţii. Conform art. 46 
alin. (1), lit. s) din Ghidul de finanţare, în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare 
şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de 
organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului social), acestea 
nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate 
"conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul 
căruia/cărora
 să rezulte modificările efectuate.
 Nu a fost prezentat certificatul privind impozitele şi taxele locale pentru autovehicule,
 acestea fiind inregistrate în Mun. Suceava.  

121 201365 29.10.2013 SC DAL TRAVEL SRL BUCURESTI

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Cererea de finanţare prezintă neconcordanţe. Deşi este semnată de către reprezentantul legal,  din cerere 
rezultă că solicitantul acţionează printr-un împuternicit.

122 201366 29.10.2013 SC PALMEIRAS SRL TIMIS

Potrivit art. 50 alin. (5), lit. b) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, “Atrag 
respingerea dosarului de acceptare: lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea 
solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi 
constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;”
Prin cererea de finanţare se solicită 28.840 lei pentru un singur autovehicul uzat, în condiţiile în care 
cuantumul primei de casare stabilit prin Ghidul de finanţare este de 6.500 lei.
 Nu au fost depuse la dosar rapoartele administratorilor pentru 2011 şi 2012. 

123 201369 29.10.2013 SC DENCO SRL SIBIU  Solicitantul se află în dificultate economico-financiară conform Anexei 17 la Ghid, pct 2 
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124 201370 29.10.2013 SC INSTALATORUL SRL SUCEAVA

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului. De 
asemeneea, pe cartea de identitate a autovehiculului uzat şi pe certificatul de înmatriculare este menţionată 
o altă adresă a solicitantului, fără a fi depusă dovada modificării sediului societăţii, astfel cum se solicită în 
ghidul de finanţare. Nu au fost depuse rapoartele administratorilor aferente anilor 2011 și 2012 

125 201371 29.10.2013
SC REMAT SCHOLZ 

FILIALA MOLDOVA SRL
GALATI  Solicitantul se află în dificultate economico-financiară conform Anexei 17 la Ghid, pct 2 

126 201372 29.10.2013

SOCIETATEA 
COOPERATIVA 

MESTESUGAREASCA DE 
GRADUL 1 PRESTCOR

IASI
Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare, respectiv nu 
este paginat şi opisat.  Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent 
Programului. Nu au fost depuse rapoartele administratorilor aferente anilor 2011 și 2012 

127 201374 29.10.2013
SC ELECTROMONTAJ 

CARPATI SA
SIBIU

Nu a fost făcută dovada faptului că semnatarul cererii de finanţare şi a celorlate documente depuse, are 
calitatea de reprezentant legal. În acest sens, era necesară depunerea procurii de împuternicire sau a 
contractului de mandat. În aceste condiţii, ceritificatul de cazier juduciar al acestei persoane nu poate fi luat 
în considerare. De asemenea, NU a fost depus actul de identitate al reprezentantului legal, preşedintele CA.  
Nu au fost depuse rapoartele administratorilor aferente anilor 2011 și 2012; Nu au fost depuse anexele 
situațiilor financiare ( Formularul 30, Formularul 40), aferente anilor 2011 și 2012 

128 201377 29.10.2013 SC DACONA SRL BRASOV

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare, respectiv nu 
este legat şi paginat. De asemenea, având în vedere art. 10 din Actul constitutiv depus la dosar, conform 
căruia administratorii sunt "împuterniciţi să reprezinte societatea acţionând împreună", era necesar ca 
cererea de finanţare să fie semnată de către cei trei administratori.  De asemeneea, pe cartea de identitate a 
autovehiculului uzat şi pe certificatul de înmatriculare este menţionată o altă adresă a solicitantului, fără a fi 
depusă dovada modificării sediului societăţii, astfel cum se solicită în ghidul de finanţare. Nu a fost depusă 
declarația privind ajutoarele de minimis ( Anexa 14 la Ghid); Nu a fost depusă declarația pe propria 
răspundere (cod CAEN); Nu a fost depusă declarația privind situația economico-financiară (Anexa 15 la Ghid); 
Nu a fost depusă situația financiara aferentă anului 2011; Nu a fost depus Raportul de gestiune aferent 
anului 2011. 

129 201379 29.10.2013 SC MECON IASI SRL IASI

 Societatea prin activitatea desfăşurată şi de utilizare a autovehiculului nou achiziţionat nu respectă 
prevederile Regulamentului (CE) nr.1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea 
articolelor 87 şi 88 din tratatul ajutoarelor de minimis.Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu 
este conform Anaexa 15 la ghid.  

130 201383 29.10.2013 ARDSIM IMPEX SRL IALOMITA  Nu au fost depuse rapoartele administratorilor aferente anilor 2011 și 2012 

131 201384 29.10.2013
SC PIATA BERCENI SUD 

SRL
BUCURESTI

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare.  Solicitantul se 
află în dificultate economico-financiară conform Anexei 17 la Ghid, pct 2 

132 201393 30.10.2013
MUNICIPIUL TIRGU 

MURES
MURES

Hotărârea privind participarea la Program a fost depusă în copie "conform cu originalul", nu în original, astfel 
cum se solicită în Ghidul de finanţare. De asemenea, nu a fost depusă anexa la HCL, care cuprinde datele de 
identificare a autovehiculului uzat. Nu a fost depus la dosar certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile 
de plată la bugetul de stat. 
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133 201394 30.10.2013 MUNICIPIUL FALTICENI SUCEAVA
 Certificatul de atestare fiscală nr.30174/ 30.09.2013 privind obliga ţiile de plată la bugetul de stat nu este 
valabil la data depunerii dosarului. 

134 201395 30.10.2013 SC SUBCONTROL SRL TIMIS
Nu a fost făcută dovada faptului că semnatarul cererii de finanţare şi al celorlalte documente aferente 
acesteia, este reprezentant legal şi poate angaja singur, cu puteri depline, societatea. Având în vedere 
menţiunile din certificatul constatator, era necesară depunerea actului constitutiv.  

135 201397 30.10.2013 SC MILCA SRL GIURGIU

Certificatul de cazier judiciar nu este emis pe numele reprezentantului legal al societăţii, astfel cum se solicită 
prin Ghidul de finanţare, ci pe numele societăţii. Nu au fost depuse la dosar documentele: raportul 
administralorilor la 31.12.2012, raportul administralorilor la 31.12.2011.Conform declaraţiei pe propria 
răspundere a reprezentantului legal activiatatea pentru care se va folosi autovehiculul achiziţionat prin 
Program este Transport rutier de marfuri cod CAEN 4941, contrar prevederilor Regulamentului 1998/ 2006. 

136 201398 30.10.2013 SC EPINVEST SRL CLUJ

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare, respectiv nu 
este paginat şi opisat.  De asemeneea, pentru trei din cele patru auto uzate, pe cărţile de identitate a 
autovehiculului uzat şi pe certificatele de înmatriculare sunt menţionate adrese care nu se regăsesc în 
certificatul constatator (dacă au fost modificate adresele sau denumirea acestora, era necesară depunerea 
actelor doveditoare). Nu au fost depuse la dosar documentele: raportul administralorilor la 31.12.2012, 
raportul administralorilor la 31.12.2011, confirmările înregistrării la MFP a situaţiilor financiare şi certificatul   
privind impozitele şi taxele locale pentru autovehiculul înscris la Braşov. 

137 201399 30.10.2013 SC PRIMEX SRL CLUJ

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare, respectiv nu 
este paginat şi opisat.  De asemeneea, pe cartea de identitate şi pe certificatul de înmatriculare ale 
autovehiculului uzat este înscrisă o altă persoană juridică (în cazul schimbării denumirii societăţii sau a 
sediului social al acesteia, era necesară depunerea dovezii privind modificarea). Nu au fost depuse la dosar 
documentele: raportul administralorilor la 31.12.2012, raportul administralorilor la 31.12.2011 şi 
confirmarea înregistrării la MFP a situaţiei financiare întocmită la 31.12.2012. Situaţiile financiare nu sunt 
certificate conform cu originanlul pe fiecare pagină. 

138 201400 30.10.2013
CAMERA DE COMERT SI 

INDUSTRIE 
MARAMURES

MARAMURES

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare, respectiv nu 
este paginat şi opisat. De asemenea, nu au fost depuse: certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor şi certificatul eliberat de instanţă care atestă că organizaţia nu se află în procedură de dizolvare 
sau lichidare.  

139 201401 30.10.2013 SC TOP OIL INTER SRL CONSTANTA  Nu a fost depus la dosar raportul administratorilor pentru 2012. 

140 201402 30.10.2013
SC TOBIAS PRAM SERV 

SRL
BIHOR

Cererea de finanţare nu este conform anexei nr. 13 la Ghidul de finanţare aferent Programului şi nu este 
completată integral (inclusiv la sumă). Declaraţia privind ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria 
raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului nu respectă anexele 14 respectiv 15 din 
Ghid. Societatea se află în dificultate economico- financiară conform Anexei 17 la ghid 
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141 201403 30.10.2013
SC ARMEANCA PREST 

COM SRL
GORJ

Cererea de finanţare  nu respectă prevederile Anexei 13 la Ghidul de finanţare
Nedepunerea cererii de finanţare aşa cum prevede  ghidul aferent sesiunii a dus la imposibilitatea analizei 
solicitantului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Cererea de finanţare nu este 
conform Anexa 13 la ghid;              Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este conform cu Anexa 14 la ghid;  
Declaraţia privind situaţia economico-financiară nu este conform Anexa 15 la ghid. Ultima balanţă de 
verificare lunară nu există la dosar. 

142 201411 30.10.2013
SC ROLOPLAST 

TEHNOCONSTRUCT
ARGES

Actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a 
autovehiculului propus spre casare precum şi certificatul de înregistrare în registrul comerţului depuse nu 
respectă forma cerută de Ghidul de finanţare aferent Programului, şi anume "copii conform cu originalul". 
Documentele depuse nu poartă semnătura de conformitate cu originalul. Copiile situaţiilor financiare 
certificate ,,conform cu originalul" nu sunt semnate. Rapoartele administratorilor nu sunt la dosar. 

143 201420 30.10.2013 SC SERVOPLANT SRL BUCURESTI  Nu a fost depusă ultima balanță de verificare lunară 

144 201423 30.10.2013
POLARIS M HOLDING 

SRL
CONSTANTA

 Nu a fost depusă situația financiară aferentă anului 2011; Nu a fost depus raportul administatorului și de 
audit  pentru anul 2011  

145 201428 31.10.2013
SC RACIDO PROD COM 

SRL
MARAMURES

 Rapoaretele administratorilor nu există la dosar. Copiile situaţiilor financiare pentru anul 2010 nu există la 
dosar. 

146 201429 31.10.2013 SC METRON SERV SRL VRANCEA  Rapoaretele administratorilor nu există la dosar. 

147 201431 31.10.2013

DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA SOCIALA SI 
PROTECTIA COPILULUI 
SECTOR 2 BUCURESTI

BUCURESTI

Autoturismul propus spre casare prin intermediul Programului nu este eligibil.Conform art.3 pct.(4), lit.b) din 
Ghidul de finanţare:"Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului Ghid.....autovehiculul uzat cu certificat 
de înmatriculare model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art.6 din OUG nr.189/2005".Nu au 
fost depuse: actul administrativ prin care a fost numit conducătorul instituţiei şi dovada schimbării denumirii 
solicitantului, având în vedere că pe cartea de identitate şi pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului 
uzat nu ste înscrisă DGASPC sector 2. De asemenea, hotărârea organelor de decizie privind particparea la 
Program nu a fost depusă în original, ci în copie legalizată. Prezintă obligaţii de platămla bugetul statului 
conform certificatului de atestare fiscală nr.410699/15.10.2013. 

148 201434 31.10.2013
SC NAPOSINT 

PRODCOM SRL
CLUJ

Nu a fost depus documentul prin care s-a modificat adresa sediului social din comuna Floreşti în comuna 
Bonţida
Certificatul constatator depus este mai vechi de 30 se zile şi nu respectă condiţiile impuse de către Ghidul de 
finanţare, este incomplet, lipsid datele cu privire la activităţile secundare ale solicitantului.  

149 201437 31.10.2013 SC HARALD PROD SRL SUCEAVA
Certificatul constatator depus nu respectă condiţiile impuse de către Ghidul de finanţare, este incomplet, 
lipsid datele cu privire la activităţile secundare ale solicitantului.  
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150 201438 31.10.2013

SOCIETATEA 
COMERCIALA DE 
TRANSPORT CU 

METROUL BUCURESTI 
METROREX SA

BUCURESTI

Cererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, aşa cum rezultă din 
datele cuprinse în certificatul constatator depus la dosar şi nu a fost depus niciun alt document în acest sens 
(contractul de mandat ).
Având în vedere faptul că cerererea de finanţare nu este semnată de către reprezentantul legal precum şi 
cele expuse mai sus, nu se poate realiza analiza unor documente prezentate  şi nu se poate constata 
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere. 
Societatea se află în dificultate conform Anexa 17, pct.2 la ghid. 

151 201439 31.10.2013 SC ISROM IMPEX SRL BIHOR

Respins pentru auto cu nr.BH-31-ZSR, deoarece pentrut acest autovehicul a fost depusă cartea de identitate 
a autovehiculului incompletă, lipsind paginile 2 şi 3 ( copiile paginilor 2 şi 3 depuse se referă la un alt 
autovehicul ) Copiile situaţiilor financiare certificate ,,conform cu originalul" nu sunt semnate. Ultima balanţă 
de verificare lunară nu există la dosar. 

152 201440 31.10.2013 COMUNA PAUCA SIBIU

Nu a fost depusă cererea de finanţare şi nici majoritatea documentelor obligatorii, conform Ghidului de 
finanţare aferent Programului. Cu excepţia certificatului de înmatriculare, cărţii de identitate, certificatului de 
înregistrare fiscală, decizia judecătoriei Sibiu şi una copie a bilanţului pentru anul 2013, la dosar nu mai există 
niciun alt document. 

153 201442 31.10.2013 COMUNA BRALOSTITA DOLJ
Hotărârea consiliului local depusă nu respectă condiţiile impuse de Ghidul de finanţare aferent programului, 
este în copie. Documentul depus intră sub incidenţa art.50 pct.5 lit.a) din Ghidul de finanţare.  

154 201445 31.10.2013 INSPECTIA MUNCII BUCURESTI
Nu a fost depusă hotărârea (decizia) organelor de conducere privind participarea la Program. Potrivit art. 22 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii "În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul 
general de stat emite decizii şi aprobă metodologii şi instrucţiuni".   

155 201449 31.10.2013
SC COMERCIAL AUTO 

SRL
BUZAU

 Nu  a fost depusă la dosar declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea 
pentru care se va utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program.  

156 201450 31.10.2013 SC ARION SRL MEHEDINTI
 Nu au fost depuse la dosar documentele: raportul administralorilor la 31.12.2012, raportul administralorilor 
la 31.12.2011. 

157 201452 31.10.2013
SC COMPLEX HOTELIER 

DECEBAL SA
BACAU

Cererea de finanţare depusă este incompletă. Cu excepţia acesteia, nu a fost depus niciun document 
prevăzut la art. 46 din ghidul de finanţare aferent sesiunii.  Nu au fost depuse la dosar 
documentele:declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care se va 
utiliza autovehiculul nou achiziţionat prin Program, declaraţia privind ajutorul de minimis, declaraţia pe 
propria raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului, copiile situaţiilor financiare 
certificate conform cu originalul la încheierea ultimelor două exrciţii financiare împreună cu confirmările 
depunerii la MFP, rapoartele administratorilor, rapoartele de audit, ultima balanţă de verificare lunară 
încheiată la data depunerii cererii de finanţare, certificatul privind impozitele şi taxele locale, certificatul de 
atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, certificatul privind obligaţiile la Fondul pentru 
Mediu şi certificatul de cazier fiscal. 
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158 201455 31.10.2013
SC RASUB CONSTRUCT 

SRL
OLT

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.49 din ghidul de finanţare. Certificatul 
constatator nu a fost prezentat în original aşa cum prevede ghidul de finanşare aferent sesiunii.Autovehiculul 
uzat pentru care se solicită finanțare nu sunt eligibil în cadrul Programului  deoarece potrivit cărţii de 
identitate, prima înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006.  Nu au fost depuse 
la dosar documentele: raportul administralorilor la 31.12.2012, ultima balanţă lunară încheiată la data 
depunerii cererii de finanţare şi certificatul privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu.

159 201456 31.10.2013 SC BTT SA BUCURESTI

 Nu au fost prezentate documente din cuprinsul cărora să rezulte modificările apărute în ceea ce privește 
adresa solicitantului. Astfel, din cărţile de identitate și certificatele de înmatriculare a autovehicululelor cu nr. 
de înmatriculare BR - 10-BTT şi BR - 09-BTT rezultă că deținătorul are următoarea adresă: Bucureşti, Calea 
Victoriei, nr. 155, bl. D1, sect. 1, iar din documentele prezentate în dosarul de acceptare rezultă că adresa 
solicitantului este în Brăila, Călăraşilor, nr. 56.  Astfel, din cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a 
autovehiculului cu nr. de înmatriculare B - 16-BTT rezultă că societatea are următorea denumire : S.C. Biroul 
de Turism şi Tranzacţii S.A., iar din Certificatul de Înregistrare denumirea societăţii este S.C. Biroul de Turism 
pentru Tineret S.A.  Nu a depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către 
organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de  valabilitate la data depunerii 
dosarului de acceptare, în original/în copie  legalizată. Nu au fost depuse la dosar documentele: raportul
 administralorilor la 31.12.2012, raportul administralorilor la 31.12.2011, 
confirmarea înregistrării la MFP a situaţiei financiare întocmită la 31.12.2012, ultima
 balanţă lunară încheiată la data depunerii cererii de finanţare, certificatul de 
atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi certificatul privind 
impozitele şi taxele locale pentru autovehiculele înscrise la Brăila. Certificarea 
conform cu originanlul de pe situaţiile financiare prezentate nu poartă semnătura
 şi/ sau ştampilă. Societatea se află în dificultate economico- financiară conform 
Anexei 17 la ghid. Declaraţia privind ajutorul de minimis nu este completată integral. 
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Nu a depus cererea de finanţare conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid. Declaraţia privind 
ajutorul de minimis şi declaraţia pe propria raspundere privind situaţia economico-financiară a proprietarului 
nu respectă anexele 14 respectiv 15 din Ghid. 
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