„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2016 -Persoane juridice”, perioada 27 iunie - 21 octombrie 2016
Anexa 2 - Lista proprietarilor -persoane juridice respinse

Nr. crt.

Nr. AFM

Data
depunerii

Solicitant

Judet

Motivele respingerii

1

01/RJ

27/06/2016

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR
EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Cererea de finantare nu este in conformitate cu formularul prevazut in anexa 6 a ghidului de
finantare.Copiile certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate ale autovehiculului uzat nu
sunt semnate pentru conformitate cu originalul, pt autovehiculul uzat cu nr. de înmatriculare B-06FCE.Din documentele depuse nu rezulta persoana care are calitatea de conducător al unității de
cult. Dl Aurel Vainer a fost ales presedinte in data de 15.07.2010, pe o perioada de 4 ani, iar in data
de 29.04.2015 a fost prelungit mandatul presedintelui, fără a se preciza numele acestuia și fara a
preciza cine a indeplinit aceasta functie in perioada iulie 2014 – aprilie 2015. Nu s-au depus
documente din care sa rezulte modificarea denumirii din Federatia Comunitatilor Rvreiesti Mozaice
din Romania in Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic
Nu a fost depus Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, In Declarația
privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani nu a fost completată secţiunea 2.

2

09/RJ

27/06/2016

AUTO ARO GROUP

ARGEȘ

Dosarul depus nu respectă condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare, nu este
legat și paginat.
Nu a fost completată finanțarea solicitată.

3

13/RJ

28/06/2016

APA PLUS 97 SRL

ARAD

4

14/RJ

28/06/2016

SC SAMUEL SRL

SIBIU

5

17/RJ

28/06/2016

SC ROZITA SRL

IAȘI

6

19/RJ

28/06/2016

SC GLOBAL TECH SRL

IAȘI

Nu sunt completate datele de identificare ale reprezentantului legal in cuprinsul cererii de finanțare
Nu a fost depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, prin urmare nu
se poate stabili dacă este îndeplinit criteriul nr. 8 din anexa 8 la ghid.
Dosarul nu este paginat; Copia cartii de identitate este ilizibila si nu se poate determina cu
exactitate anul primei inmatriculari a autovehiculului; Din documentele depuse nu rezulta cu
claritate modificarea sediului de la adresa anterioara la adresa mentionata in certificatul constatator.
Nu a fost depus certificatul de cazier fiscal, prin urmare nu se poate stabili dacă este îndeplinit
criteriul nr.9 din anexa 8 la ghid.
Conform certificatului de atestare nr.35611/13.06.2016, solicitantul prezintă obligații la Fondul
pentru Mediu.
Cererea de finanţare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr.6 la ghidul de finanţare aferent
sesiunii.
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7

20/RJ

28/06/2016

SC AMICUS PROD SRL

MUREȘ

Cererea de finanţare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr.6 la ghidul de finanţare aferent
sesiunii.Având în vedere faptul că de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii de
identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări cu privire la adresă era necesară prezentarea
unor documente din care sa rezulte această modificare.Documentele prezentate nu atestă
modificarea sediului social din str. Tamas Erno, nr.1, Tîrgu Mureş în str. Cuza Vodă, nr. 74 Tîrgu
Mureş

8

22/RJ

28/06/2016

SC ROMBIZ IMPEX SRL

BUCUREȘTI

Cererea de finantare nu este completata integral, lipsind datele de identitate ale reprezentantului
legal La momentul depunerii certificatul de atestare fiscală nr.775793/17.06.2016 prezinta datorii la
bugetul general consolidat, prin urmare, nu este respectat criteriul de eligibilitate nr.7 din anexa 8.
Nu este precizat codul CAEN aferent activității pentru care va fi achiziționat autoturismul nou.

9

23/RJ

28/06/2016

SC QUASAR PROPERTY
MANAGEMENT SRL

ILFOV

Cererea de finantare nu este completata integral, lipsind datele de identitate ale reprezentantului
legal În Anexa 10, nu este precizat codul CAEN aferent activității pentru care va fi achiziționat
autoturismul nou.

ARGEȘ

Potrivit cărții de identitate, autovehiculul uzat este înmatriculat ulterior datei de 31.12.2008,
respectiv la 03.06.2009, astfel încât era necesar Actul doveditor eliberat de către serviciul public
comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original
,pentru cazul în care din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul
primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, potrivit art. 38, lit j) din Ghidul
de finanțare.

BUCUREȘTI

Unul dintre cele 6 auto uzate, pentru care proprietar conform documentelor autovehiculului uzat
este solicitantul (B36VAJ), este înmantriculat dupa 31.12.2008, respectiv în 2011, potrivit datelor din
cartea de identitate și adeverinței eliberate de serviciul public comunitar regim permise de
conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial.Pentru cinci din cele 6 auto uzate,
proprietar conform cărții de identitate este Ministerul Administrației și Internelor, nu solicitantul.
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus, nu se poate
verifica indeplinirea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu

10

11

26/RJ

27/RJ

28/06/2016

28/6/2016

SC COMPPIL ARGEȘ PITEȘTI SA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
REGLEMENTARE PENTRU
SERVICIILE COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE-ANRSC
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12

30/RJ

29/06/2016

SC VEF SA

VRANCEA

13

32/RJ

29/06/2016

DIRECȚIA GENERALĂ DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI SECTOR 2

BUCUREȘTI

14

37/RJ

29/06/2016

SC BELLA ANA SRL IASI

IAȘI

15

39/RJ

29/06/2016

SC BILANCIA EXIM SRL

ILFOV

16

41/RJ

29/06/2016

INDUSTRIAL CRUMAN SRL

PRAHOVA

17

44/RJ

29/06/2016

ANTECH CONSULTING SRL

ILFOV

18

45/RJ

29/06/2016

SC GENERAL SYSTEMS SRL

ILFOV

19

46/RJ

29/06/2016

SC EURO SEVEN INDUSTRY SRL

BUCUREȘTI

20

49/RJ

30/06/2016

SC RAVACOMEX SRL

BUCUREȘTI

21

50/RJ

30/06/2016

SC MERIDIANA SRL

PRAHOVA

Cererea de finanțare nu respectă formularul din Ghidul de finanțare. Nu a fost depus Certificatul de
cazier cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne. Cazierul fiscal nu a fost depus.
Anexa 7 nu a fost depusa. Anexa 10 nu a fost depusa.
Nu a fost depus actul administrativ de numire al conducatorului institutie publica. Din acest motiv,
nu se poate constata daca cererea de finantare a fost semnata de reprezentantul legal
Codurile CAEN referitoare la activitatea principală şi cele pentru sectoarele în care îşi desfăşoară
efectiv activitatea nu corespund cu cele din certificatul constatator
Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat nr.
759418/30.05.2016 nu este în termen de valabilitate. Astfel, nu se poate determina îndeplinirea
obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat.
Cererea de finantare nu este completata integral, lipsind numele ,prenumele si functia persoanei
care a semnat.
Formularul cererii de finanțare a fost modificat prin eliminarea lit.g de la punctul 4. Nu se poate
stabili dacă solicitantul a obținut si alte finanțări din alte programe finanțate din alte fonduri publice,
inclusiv fonduri comunitare pentru achizitionarea aceluiasi autovehicul, deoarece declarația din
cererea de finanțare este incompletă.
Nu au fost depuse documente din care sa rezulte modificarile privind sediul operatorului economic.
Cererea de finanțare nu are precizate numele și prenumele semnatarului (la finalul documentului).
În locul Certificatului constatator, a fost depusă Furnizare de informații extinse nr.
1069218/15.06.2016 Nu au fost precizate sumele aferente ajutorului de minimis acordat, conform
declarației solicitantului, prin urmare nu se poate stabili dacă este stabilit criteriul 10 din Anexa 8.
Conform certificatului de atestare nr.37094/21.06.2016, solicitantul prezintă obligații la Fondul
pentru mediu.
Cererea de finanțare nu respectă formularul din Ghidul de finanțare aferent Programului. Codurile
CAEN referitoare la sectoarele în care iși desfășoară efectiv activitatea și codul CAEN pentru care va
fi achiziționat autovehiculul, nu se regăsesc în certificatul constatator
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Certificarea ”conform cu originalul” pe documentele autovehiculelor uzate și pe cele privind
modificarea de sediu nu este însoțită de semnătură.

22

52/RJ

30/06/2016

SC NAKITA PROD COMIMPEX SRL

MUREȘ

23

57/RJ

30/06/2016

SC DUMAS SERVIMPEX SRL

CLUJ

Lipseste certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal.La dosar este depus certificatul de
cazier judiciar al operatorului economic.Nu se poate analiza in lipsa certificatului de cazier judiciar al
prezentantului legal daca acesta este înregistrat cu fapte pedepsite de legislația penală

24

59/RJ

30/06/2016

SC AXA INVEST SRL

BUCUREȘTI

Cererea de finanțare nu este semnata de reprezentantul legal.Dosarul nu cuprinde pagini de la nr.
23 la nr.39. Paginile nu sunt evidențiate nici în opis.

25

60/RJ

30/06/2016

GALAȚI

Nu a fost depus certificatul de atastare fiscală privind impozitele și taxele locale de la sediul social.

26

61/RJ

30/06/2016

27

62/RJ

30/06/2016

28

63/RJ

30/06/2016

29

66/RJ

01/07/2016

SC DINAMIC SRL

BUZĂU

30

69/RJ

07/01/2016

SC ROMAQUA SERV SA

HARGHITA

31

70/RJ

07/01/2016

LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC
DR. NICOLAE RUCĂREANU

BRAȘOV

COMPANIA DE NAVIGAȚIE
FLUVIALĂ ROMÂNĂ
NAVROM GALAȚI
COMPANIA DE NAVIGAȚIE
FLUVIALĂ ROMÂNĂ
NAVROM GALAȚI
COMPANIA DE NAVIGAȚIE
FLUVIALĂ ROMÂNĂ
NAVROM GALAȚI
COMPANIA DE NAVIGAȚIE
FLUVIALĂ ROMÂNĂ
NAVROM GALAȚI

GALAȚI

GALAȚI

GALAȚI

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul nu a fost
depus
Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul nu a fost
depus
Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul nu a fost
depus
Din certificatul constatator eliberat de ORC rezulta ca administrator reprezentant este d-na Mardale
Rodica. Cererea de finantare nu este semnata de reprezentantul legal. Cazierul judiciar nu apartine
reprezentantului legal si nu se poate constata daca acesta este inregistrat cu fapte penale
Cererea de finantare nu respecta formularul prevazut in anexa 6 a ghidului de finantare. Dosarul nu
a fost legat, asa cum prevede art.46(1) din ghidul de finantare Declaraţia privind ajutoarele de
minimis nu este completată integral. (secțiunea II)
Cererea de finantare nu este completata integral, lipsesc datele de identitate ale reprezentantului
legal Nu a fost depusă declaraţia privind ajutoarele de minimis, prin urmare nu se poate stabili dacă
este îndeplinit criteriul nr. 10 din anexa 8 la ghid.
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32

75/RJ

04.07.2016

SC PROGAZ P&D SA

PRAHOVA

33

76/RJ

04.07.2016

SC CAST SA

BUCUREȘTI

34

78/RJ

04.07.2016

SC HORA SA

MUREȘ

Cererea de finantare nu este semnata de reprezentantul legal, respectiv presedintele CA si nici nu a
fost depus vreun document din care sa rezulte ca semnatarul cererii de finantare are calitatea de a
reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Certificatul de cazier judiciar nu apartine reprezentantului
legal si in consecinta nu se poate constata daca acesta este inregistrat cu fapte pedepsite de
legislatia penala.
Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal
Având în vedere lipsa certificatului de cazier judiciar al reprezentantului legal nu se poate constata
daca acesta este sau nu înregistrat cu fapte pedepsite ce legislația penală.
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu a fost depus în copie şi prezintă
obligaţii de plată; Conform Declaraţiei dinAnexa 7, solicitantul a depăşit plafonul maxim de 200.000
euro de care poate beneficia într-o perioadă de 3 ani consecutivi, prin urmare nu este eligibil

Copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului uzat este incompletă. Nu rezultă datele de
identificare ale proprietarului și nici cele ale autovehiculului
CARAȘ-SEVERIN Nu a fost depus documentul din care să rezulte modificare adresei sediului social al solicitantului
având în vedere neconcordanța dintre adresa solicitantului din cartea de identitate a autovehiculului
uzat și cea din certificatul constatator depus la dosar.
Cererea de finanţare nu este completată integral. Nu au fost completate datele reprezentantului
BIHOR
legal.
Cererea de finanţare nu este completată integral. Nu au fost completate datele reprezentantului
ALBA
legal.
Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit
legal al acestuia. Din împuternicirea notarială depusă nu rezultă că semnatarul cererii de finanțare
HARGHITA
este mandatat să reprezinte societatea în relația cu AFM în ceea ce privește reprezentarea
solicitantului în cadrul programului.

35

80/RJ

04.07.2016

SC ROKARIA IMPEX SRL

36

81/RJ

04.07.2016

IMOSIG BROKER DE
ASIGURARE SRL

37

83/RJ

04.07.2016

SC MON BLANC SRL

38

89/RJ

05.07.2016

SC ALMI - ROM SRL

39

90/RJ

05.07.2016

DUMITRACHE ELENA CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL

VÂLCEA

Certificatul de cazier fiscal nr. 36241/06.06.2016, Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de
plată către bugetul de stat nr. 36248/07.06.2016 şi Certificatul de atestare fiscală privind impozitele
și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 241758/06.06.2016 sunt depuse în copie

40

92/RJ

05.07.2016

SC BIOPROD SRL

SIBIU

Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la Ghid, solicitantul îşi desfăşoară activitatea intr-unul
din sectoarele care nu pot beneficia de ajutor de minimis conform Regulamentului UE 1407/2013.
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41

93/RJ

05.07.2016

AVANTI JUNIOR SRL

CONSTANȚA

Având în vedere că, de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi cărţii de identitate a
autovehiculului uzat au survenit modificări cu privire la adresă, era necesară prezentarea unui
document din care sa rezulte această modificare. Declaraţia privind ajutoarele de minimis prevăzută
la anexa 7 nu a fost completată integral. Nu a fost completată secţiunea 2. Declaraţia prevăzută la
anexa 10 nu a fost completată in conformitate cu cerinţele Ghidului. Operatorul economic
desfăşoară activităţi economice.
Cererea de validare nu este semnată de reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
Potrivit certificatului constatator domnul Saierli Francisc deţine puteri de director general domnul
Hagen Roland Michael deţine puteri conform actului constitutiv iar domnul Hagen Anton nu are
menţionate puterile. Urmare celor expuse, rezultă că nu se poate aprecia dacă persoana care a
mandatat efectuarea tuturor demersurilor in cadrul Programului are sau nu calitatea de
reprezentant legal al societăţii. Astfel, nu a fost depus documentul care atestă că administratorul
care a mandatat semnarea cererii de validare către o altă persoană are atribuţii de reprezentare a
societăţii în relaţia cu terţii. Mandatele date prin procurele speciale prezentate în dosar, nu sunt
date de către reprezentantul legal. Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului
legal. Nu se poate preciza dacă certificatul de cazier judiciar depus este sau nu al reprezentantului
legal.Totodată solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului deoarece nu se poate preciza daca
reprezentantul legal este sau nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală.

42

94/RJ

06/07/2016

SC FLUD GROUP HAGEN
SRL

SATU MARE

43

95/RJ

06/07/2016

SC EUROGUARD SRL

DÂMBOVIȚA

44

99/RJ

06/07/2016

SC PROTELCO SA

PRAHOVA

Suma solicitată prin cererea de finanțare nu respectă prevederile ghidului de finanțare.
În anexa 10 nu este precizat codul CAEN aferent activității pentru care va fi achiziționat autoturismul
nou.

45

100/RJ

06/07/2016

BDO BUSINESS
RESTRUCTURING SPRL

BUCUREȘTI

Nu a fost depus certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului. Nu a fost depus
cazierul judiciar al reprezentantului legal si nu se poate constata daca acesta este inregistrat cu fapte
prevazute de legea penala. Dosarul nu a fost depus in conditiile prevazute la art. 46 (1) din ghidul de
finantare respectiv paginat si opisat. Are fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal. Certificatul
de atestare fiscală nr. 2565855/13.05.2016, este expirat la data depunerii dosarului. Certificatul de
atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, nu a fost depus.

46

104/RJ

06/07/2016

SC MARIA SYSTEMS SRL

BUCUREȘTI

Dosarul nu a fost depus in conditiile art 46 (1) din Ghidul de finantare, respectiv nu a fost paginat si
opisat

47

105/RJ

06.07.2016

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
VOLEI

BUCUREȘTI

Nu a fost depus documentul din care sa rezulte schimbarea sediului din strada Vasile Lascar, care
apare in documentele autovehiculului uzat, in str. Vasile Conta. Nu a fost depus actul de infiintare
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48

106/RJ

06.07.2016

SC MARATHON
DISTRIBUTION GROUP SRL

BUCUREȘTI

Dosarul depus nu repectă prevederile art. 46, alin. (1) din Ghid, nu este paginat și legat.
Cererea de finanțare depusă nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 6 la ghid.Având în vedere
lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă cererea este semnată de reprezentantul
legal al solicitantului sau de către un împuternicit al acestuia.
Împuternicirea depusă nu respectă condițiile impuse de ghidul de finanțare- nu este o împuternicire
notarială
Certificatul de îmnatriculare depus pentru auto nr.B-109-MTH nu este pe numele solicitantului si nici
nu rezultă din acesta nr. de îmnatriculare trecut in cartea de identitate a vehiculului.
Nu a fost depus Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă
tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată,
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare.
Având în vedere lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă certificatul de cazier judiciar
aparține reprezentantului legal al solicitantului.
Auto nr.IF-07-MTH nu este îmnatriculat pe numele solicitantului.
Declarația pe proprie răspundere este semnată de o persoana în numele altei persoane drept pentru
care nu poate fi luată în considerare.
Având în vedere lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă reprezentantul legal al
solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale. Certificatul de cazier fiscal nu este depus.
Pentru auto B 109 MTH și B 07 MTH, nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind
impozitele şi taxele locale emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este
înregistrat fiscal autovehiculul uzat.
Declarația privind ajutoarele de minimis, nu corespunde cu
Anexa 7 din O.M 954/2016. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform
formularului prevăzut în anexa nr. 10, nu a fost depusă.
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49

107/RJ

06.07.2016

SC WEST TIRES CARS SRL

BUCUREȘTI

Dosarul depus nu repectă prevederile art. 46, alin. (1) din Ghid, nu este paginat și legat.
Cererea de finanțare depusă nu resectă formularul prevăzut în anexa nr. 6 la ghid.Având în vedere
lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă cererea este semnată de reprezentantul
legal al solicitantului sau de către un împuternicit al acestuia.
Nu a fost depus certificatul de înmatriculare pt auto nr.B-50-WTC
Nu a fost depus Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă
tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată,
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare.
Având în vedere lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă certificatul de cazier judiciar
aparține reprezentantului legal al solicitantului.
Declarația pe proprie răspundere este semnată de o persoana în numele altei persoane drept pentru
care nu poate fi luată în considerare.
Având în vedere lipsa certificatului constatator nu se poate verifica dacă reprezentantul legal al
solicitantului este sau nu înregistrat cu fapte penale. Certificatul de cazier fiscal nu este depus.
Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat nu a fost
depus.Declarația privind ajutoarele de minimis, nu corespunde cu Anexa 7 din O.M 954/2016.
Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa
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SC TEHNOCLIMA SRL

GALAŢI

Nu este precizat codul CAEN aferent activității pentru care va fi achiziționat autoturismul nou.
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DIRECŢIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ CĂLĂRAŞI
SC PRODUCȚIE ȘI
COMERCIALIZARE CONNIE
SRL
AGENȚIA JUDEȚEANĂ
PENTRU OCUPAREA FORȚEI
DE MUNCĂ ARGEȘ

CĂLĂRAŞI
COVASNA

ARGEȘ

Dosarul de acceptare nu a fost depus în condiţiile prevăzute la art.46 alin. (1) din ghidul de finanţare
aferent sesiunii (nu a fost paginat şi opisat).
Cererea de finanţare nu este completată integral. Nu au fost completate datele reprezentantului
legal. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus. Nu se poate
identifica suma solicitată
Având în vedere că, de la data emiterii certificatului de înmatriculare a autovehiculului uzat au
survenit modificări cu privire la denumire, era necesară prezentarea unui document din care sa
rezulte această modificare.
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