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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentnnd scutirea de la
plata impozitului pe cladiri si terenuri, datorate bugetului local al orasului Ungheni, de
catre societatile care isi desfasoara activitatea in cadrul SC Parc lndustrial Mures SA.

Avand in vedere. Referatul de aprobare intocmit de Primarul orasului Ungheni m.
73'79 din 14.12.2018 p n care se propune aprobarea Schemei locale privind acordarea
ajutorului de mininis in vederea scutirii de la plata obligatiilor liscal datorate bugelui local
pentru societatile care isi desfasoara activitatea in incinta parcului industrial din orasul
Ungheni, precum si raportul compartimentului de specialitate nr.7380 din 14.12.2018.

Dat fiind aviz.rl 1'avorabil al Consiliului Concurentei nr. inregistrat Ia
primaria Ungheni cu nr._.

In temeiul prevederilor, art. 456 alin (1) liten i) si art. 464 alin (1) litera n din Legea
22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si conpletarile ulterioare, ale Ordinului
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2980/2013 privind aprobarea
conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile reaiizate in parcurile industrial,
cu modificarile si completafile ulterioare, ale art 20 din Legea 186/2013 privind constituirea si

functionarea parcurilor indust al, a1e Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18 Decembrie
2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind l'unctionarea Uniunii Europene
ajutoare de minimis, precum si ale Ordonantei de Urgenta nr. 7'7/2014 privind procedu lke
nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentuu modificarea si completarea Legii
concurentei t. 2I/1996- cu modificarile si completalile ulterioare, ale Legii 52l2003 privind
transparenta decizionala in adminishatia publica, republicata, in baza Art. 36 alin (2) lit. b);
alin (4) lit. c) a1in. (9) si ale a11. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modilicarile si completarile ulterioare.

PROPUN SPRE APROBARE

Afi. L Se aproba Schema Iocala privind acordarca ajutoarelor de minimis in vederea scutirii
de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasuiui Ungheni pentru societatile
care isi deslasoara activitatea in cadrul SC Parc hrdust al Murcs SA. confom Procedurii din
anexa - care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.Prezenta schema nu intra sub incidenta de notificare catre Comisia Europeana, in
confomitate cu Regulamentuhi comisiei UE ff. 1407/201,3 din 18 Decembrie 2013 privind
aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul Comisiei Europene.

Art. 3. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul prezentei scheme, se face numai cu
respectarea criteriilor de minimis prevazute de Regulamentului conisiei UE 1407/2013 din 18

Decembrie 2013 pdvind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul Comisiei Europene.
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ANLIZA DE OPORTL]}IITATE

privind elaborarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezenland scutirea de la
plata impozitului pe cladiri si terenuri, datorate bugetului local al orasului Ungheni, de
catre societ'atile carc isi desfasoara activitatea in cadrul SC parc Industrial Mures SA.

Parcul lndustdal din orasul Ungheni.iudetul Mures functjoneaza din anul 2003 avand ca
obiect de activitate, administrarea unor terenu in vederea implementarii de proiecte de
investitii in structure de productie sau servicii cu impact mare. In acest context parcul
lndustrial din orasul Ungheni. a atras prin activitatea sa diferite societati cum ar li:
ALLCOLORS SERV SRL. VERITAS PRODEX SRL,MURIS MEX SRL. SPRINT INVEST
SRL, CONFO MEX SRL, SACONS SRL,SC MONT ROSE SRL, PATRIWAE SRL erc.. care
au generat crearca de locuri de munca din zona, dezvoltarea infrastructudi. prccum st cresrerea
veniturilor la bugetul local prin colectarea de impuzire sr ta\e precutn si coniributiile varsate de
cat|e socierarile allare in parcrri indusriai.

ln acest context, avand in vedere obligatia la plata ta\elor si impozitelor, datorate
bugetului local al orasului ungheni pentru societatile care isi desfasoara aitivitatea in cadrul
Parcului indLrstrial -Mures SA, reglementate p n Ar1. ,156 alin. (1) lit (i) si Art 464 alin (1) lit.
n) din Legea fi. 22712015 ptiyind Codul Fiscal, cu modificarile si conpletarjle ulterioare ale
An 20 din Legea nr. 186/2013 p vind constitujrea sr funcrionarea pariLLLiLor industriale. ale
regulamentului UE nr.1407/2013 din 18 Decembrie 2013 privind aplicarea adicolelor 107 si
108 din Tlatatul pdviDd l'unctionarea Uniunit Euopene ajutoarele de minimis. ale OUG nr.
7712014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de sa1, precurn sr penrru
nodificarea Legii concurentei, . 2il1996 cLr modificarile si completarile uiterioare, ale Legii
5212003 pdvind transparenta decizionala in adnjnistratia publica, republicata. ale aft. 4 lite;a
b) din Ordinul 298012017 pr.ivind aprobar.ea couditiilor de acordare a masurilor cle soriii.r
penftu investitiile realizate in parcurile industriale. prin aprobarea schemei de ajutor de
minimis, ar asigura prin facilitatile acordate pe mai depane 1a cresterea competitivitatii
administratorului Parcului Industrial precum si atBgerea de noi investitor.i cu inrpict mare in
dezvoltarea activitatii economice desfasumte, care ar duce la multiplicarea avantajelor
prezentate mai sus, in beneficiul comunicatii locale din orasul Unghcni.

Avand in vedere aceste reglementari precun si prevederile ar1. 3 alin. (4) din OUG nr.
771201,1 plivind procedudle nationale in domeniul aiutorului de stat, precun sr penrru
modificarea Legii concurentei nr. 21l1996, cu modificarile si completadle ulterroar.e, propunem
elaborarea unei schene de ajutor de mjnimis care sa prevada;

OBIECTIVUL SI SCOPUL SCF]EMEI DE MINIMIS

, Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis este dezvoltarea regionala orasului
Urghnei si a Iocalitatilor aferente, prin prezenta procedura se doreste instituirea unul mecanlsm
de spriiin sub forma aiutoarelor de minimis, pentru intrep nderile ce isi desfasoara acrrvnarea
nr Parcul Industdal aflat pe teritoriul orasului Ungheni.

AUTORITATEA PUBLICA COMPETENTA



Autoritatea publica care implementeaza prezenta schema de ajutor de minimis Orasul
Ungheni prn Consiliul Local al orasului Ungheni.

DOMENIUL DE APLICARE
1. Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor care detin cladiri, terenuri si isi

desfasoara activitatea in Parcul lndustrial Mures.
2. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis este sub foma scuti lor aferente

impozitului pe cladiri si impozitul/ttu\ei pe teren datorate pentru anul fiscal de
referinta.

3. Sunt exceptate de la aplicarea prezentei scheme:
. ajutoarele acordate societatilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului

reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
. ajutoarele acordate societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei

primare de produse agricole;
. ajutoarele acordate societatilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si

comercializarii produselor ag cole in urmatoarele cazun:
-atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor

astfel de produse achizitionate de la producato primary sau introduce pe piata de
intreprinderile respective;

-atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea partial sau integral catre
producatorii primari;
. ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre ta tefie sau catre alte state

member, respective aiutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor
destinate infintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitate de export.

. Ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de
produsele impofiate:

. Ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;
In cazul in care o intreprindere asi desfasoara activiiatea atat inr-unul di sectoarele exceptate.

cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare
ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele
neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, intueprinderea in cauza trebuie sa se asigue,
prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctive intre costuri, ca
activitaFle deshqurate in sectoarele excluse din domeniul de apiicare nu beneficiazb de
ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

DURATA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

(1) Schema de ajutor de minimis se aplicd de la data intrdrii in vigoare a prezentei Hotireri a

Consiiiului Local a Oraquiui Ungheni, pdnd la data de 31.12.2020.

(2) Facilitdlile fiscale se aplicd impozituiui pe clddiri 9i impozitului pe teren datorat in anii

iiscali 2019-2020. aplicarea schemei de ajutor de minimis de cahe, autoritatea publica

fumizoare publicd de ajutor de minimis se va realiza cu respectarea dispozi,tiilor att.495 lit.(d)

din Legea nr.227l2015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completArile ulterioare.

BENEFICIARII ST BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS

(l) Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 22 intreplinderi.



(2) Valoarea totald a ajutorului de mininis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme pe

intreaga durati de aplicare este de 3.750.000 lei.

AN 2019 )020
LEI 1.875.000 r.875.000

CODITIILE DE ELIGIBILITATE A SCHEMEI DE MINIMIS
Mdsurile de sprijin ce vor fi acordate prin prezenta schema sunt cele prevezute de

Codul Fiscal, in curprinsul art. 456 alin.(l) lit.(i) qi afi. 464 alin.(I) lit.(n) din Legca nr.

22712015 privind Codul Fiscal cu modificirile qi complet5rile ulterioare, respectiv scutiri de la

plata impozitului pe cl5diri $i al impozitului pe teren. pentru clddirile ;i terenurile in pacul

industrial.

Ajutorul de minimis se acordd adminishatorilor si rezidentilor din parc industrial, prin

renunlaii la venitu bugetare, sub forma scuti lor prevdzute la an.20 alin.(1) lit.b si c din

Legea nr.186/2013 privind constituirea qi funclionarea parcurilor industriale, in limita

echivalentului in lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadd de 3 ani

consecutivi (2 ani fiscali precedenti gi anul fiscal in curs), respectiv 100.000 euro in cMul

intreprinderilor care ifi desfh$oari activitatea in domeniul hansportului rutier de mdrfuri in

contul te4ilor sau conta cost.

Pot beneficia de m6surile de ajutor de minimis previzute in prezenta schemd

intreprinderile care indeplinesc urmdtoarele criterii de eligibilitate:

a) ifi desfifoard activitatea intr-un parc industrial cu tjtlul acordat confom prevede lor.

legale in vigoare;

b) au cumpdrat o suprafalA de teren in Parcul Industrial din oraqul Ungheni,

c) intreprinde.ile unice nu au primit ajutoare de minims pe o perioad, de 3 ani fiscali

consecutivi, anul in curs gi 2 ani anteriori sau, dacd au primit ajutoare de minimis in

aceasti perioadA, acestea cumulate nu depdEesc plafonul echivalent in Iei a 200.000

euro respectiv 100.0000 euro in cazul intreprinderilor unice care des{EsoarA acdvitate

in domeniul transpofiului rutier de mdrfuri in contul te4ilor sau cost, indjferent de sursa

de finanlare. Aceste plafoal ese aplicl indiferent de forma ajutorului de minimis sau

obiectivul urmirit $i indi{ierent daca ajutorul este finantat din surse nalionale, bugetul

de stat sau bugetul adninistraliei publice locale,sau comunitare;

d) nu intri in categoria,,intreprinderilor in dificultate,, confbrm definilei de la art.6 lit.m;



e) nu a fost emisd impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau,in cazul in

care in care o asemenea decizie a fost emisd, aceasta a fost executatA fi creanla a fost

integral recuperata;

1) indeplinelte toate obligaliile asunate prin contractul de vAnzare in cea ce p vege

valoarea investiliei, numdrul angajalilor, termenele de incepere/finalizare construclii,

inclusiv cele financiare;

g) nll iffegistreaza obligalii restante fala de bugetul local al ora;ului Ungheni ti fa!6 de

bugetul consolidat de stat;

h) nu se afla in stare de insolvenle lichidare, dizolvare, activitatea sA nu fie condusi de un

administrator sau lichidator judiciar,sd nu aibe rest clii asupra activitelilor sale

comerciale iar acestea sd nu fie puse la dispozilia crdeitorilor;

i) nu a fost constatata o fapta ce constituie inftcaliune de evaziune fiscal5, pentru care s-a

pronunlat o Hotarere Judecdtoreasce definitfb:

j) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnarii in ultimi nici o

instanld dejudecad, din motive profesionale sau etic profesionale;

k) repezentanul legal al intreprinderii nu fumizeaza informatii false;

FORMA AJUTORULUI DE MINIMS

Ajutorul de minirns acordat intreprinderilor unice eligibile constd in:

a) scutire de la plata impozitului pe teren, corespunz5tor terenului aferent parcului

industrial, potrivit prevederilor ar1.464 alin.(l) lit.(n) din Legea ff.22712015 ptl.find

Codr.rl Fiscal, cu modificarile qi completdrile ulterioare;

b) scutire de la plata impozitului pe clddiri, corespunzAtor clAdidlor care face pafte din

infrastructwa parcului, in conformitate cu 456 alin.(l) iit.(i) din Legea ft.22'112015

privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi complefirile ulterioare.

FacilitSlile fiscale enumerate in prezentul afticol vor fi acordate in baza solicitArilor depuse,

dupd verifrcarea solcitdrilor de cetre compartimentul de specialitate din cadrul oraqului

Ungheni.

Prevederea europeani aplicabili in temeiul care se instituie misura de ajutor de

minimis, in conformitate cu legislafia in domeniu:

Regulamentului (UE), nr.14017/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea

afiicolelor 107 qi 108 din Tratatul privind ftnclionarea UE ajutoarele de minimis.



BENEFICIILE IMPLEMENTARII SCHEMEI DE MINIMIS

. Atragerea unor invenstitori noi itr parcul Industrial al oralului Ungheni;

. Crearea de noi locuri de muncii

. Dezvoltarea infrastructurii de bazd;

. Crelterea semnilicativi a veniturilor la bugetul local.

Sef serviciu

lorian
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Anexa

PROCEDURA
privind aprobarea unui schem€ de ajutor de minimis, reprezentand scutirea de la

plata impozitului pe cladiri si terenuri, datorate bugetului local al orasului Ungheni, d€
catre societatile care isi desfasoara activitatea in cadrul SC parc Industrial Mures SA.

ART, 1 DISPOZITII GENERALE

(l) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita Schema de
ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata impozjtului pe cladiri si terenuri afereDte
parcului industrial de pe raza Orasului Ungheni,

(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezettei scheme se va face numai cu

Iefle9]g.ea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamenrul (UE) nr
l!0] D91: al Comisiei privind aplicarea art. 107 qi 108 din Tratatul privind tunclionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
Ol L 352/1 dit 24.12.2013 (denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013).

(3) Prezenta schema de ajuto! nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre
Comisia Europeana, in confomitate cu prevederile Regulamentului (UE)m 1407/2013 al
Comisiei privind aplicarea art.107 si art.108 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis. publicar in .furnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L
35211 din24.12.2013.

(4) Prezenta schema se aplica pe raza administativ terito ala a Orasului Unsheni si va
li adoptata prin hotarare a Consiliului Local.

ART,2 OBIECTIVUL SI SCOPUL SCHEMEI

Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis este dezvoltarea rcgionala a orasului
Ungheni prin atragerea de capital si fona de munca, prin rrrezenta scheima se unnareste
dezvollarea-unui mechanism de sprijin sub forma ajutoareior de m inimis. pentru intreprinderiie
care isi desfasoara asctivitatea in Parcul Industrial de pe raza orasului Uneheni.

ART.3 BAZA LEGALA

(1) Regulamentul (UE) nL 1407/2013, al Comisiei privind aplicarea aft.10? si a11.108
din Tratatul privind functionarea Uniunji Europene Jn cazuJ ajuroarelor cle minimis, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352124.12.2013 .

(2) O.U.C. nr '7712014 privind procedurile narionale in domeniul ajutorului de
stat,precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr 2111996.

. (3)Legea . 215/2001 privind adminisrrafia publica local5. repubiicatA, cu modifictuile
!i completdrile ulterioare;

(4)Legea n]. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si complettuile
ulterioare:

(5)Legea nr. 3 l/1990 p vind societAFte, republicata

. (6)!"C:u nr. 20712015 - privind Codul de procedurf, fiscald, cu modificdrile qi
completdrile ulte oare:

(1)Legea r.227 /2015- privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.



(8)Legea nr. 186/2013- privind constituirea 9i funclionarea parcurilor industriale.( 1 1)

ART,4 AATORITATEA PUBLICA CARE IMPLEMENTEAZA SCHEMA DE
MINIMIS

Autodtatea publica care implementeaza prezenta schema de ajutor de minimis este Orasui
Ungheni prin Consiliul Local al Orasului Ungheni.

ART.s DOMENIUL DE APLICARE

(1) Prezenta schema se adreseaza intrepdnderilor care isi desfasoara activitatea in
parcu le industriaie aflate pe raza unitatii administrativ teritoriala Ungheni, care indeplineite
cliteriile prevezute de Regulamentul (Comisiei Uniunii Europene) nr. 1407/2013 al Comisiei
privind aplicarea art. 107 9i art. 108 din Tratatul pdvind funclionarea Uniunij Europene,
ajutoafelor de minimis.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:
(a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care i;i desfbloarA activitatea in sectoafele

pescuitului gi acvacultudi, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013
al Parlamentului European qi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comund
a pielelor in sectorul produselor pescarefti !i de acvaculturd, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr.l184/2006 qu (CE) rr.122412009 ale Consiliuiui qi de abrogare a Regulamentului (CE)
m.104/2000 al consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;

b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care iqi desfi$oard activitatea in domeniul
producliei primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate intrep nderile care isi deslirsoara activjtatea in sectotul prelucrarii si
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cuuri:

- atunci cand valoarea ajutomlui este stabilitd pe baza prelului sau a cantitdlii unor astl'el
de produse, achiziiionate de la producdtori primari sau introduse pe piala de
intreprinderile respective;

- atunci cand ajutoarele sunt condilionate de transferarea lor pa4iale sau integrald cdtre
producAtoriiprimarj:

d) aiutoarele destinate activitatilor legate de expoft cate State tene sau State membre,
respectiv aiutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si
ftu'rctionarii unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de
expon;

e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationaie in detrimentul
celor importate;

Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueazd transpoft rutier
de mdrf'uri in contul te4ilor sau confta cost nu pot fi utilizate pentru achizilionarea de vehicule
pentu transport rutier de mirfuri.

ART,6 DEFINITII

In sensul prezeniei proceduri urmatorii termini se definesc astfel:
a) Produse agricole - produseie enumerate in Anexa I la Tratat, cu exceplia ptoduselor

oblinute din pescuit Ei acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) m. 1379/2013a1
Parlamentului Euopean si a1 Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuli c
pieqelor din sectorul produselor pesctuelti li de acvaculturS, de modificare a Regulamentelor
(CE) ttr.1 181/2006 qi (CE) nr.l221/2009 ale Consiliului qi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;



b) Prelucrarea produselor agricole - orice operaliune efectuatS asupra unui produs agricol
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol. cu exceplia activit5lilor
deslbturate in exploataliile agricole, necesare in vederea pregitirii unui produs de origine
animalA sau vegetale pentru prina vanzare;;

c) Comercializarea produselor agricole - delinerea sau expunerea unui produs ag col in
vederea vanzdrii, a punerii in vdnzare, a livrdrii sau a odcdrei alte lbrme de introducere pe
piata, cu excep,tia primei vdnziri de cdtre un producAtor prinar cdtre revanzatod sau
prelucrdtori Si a oricdrei alte activitdli de pregdtire a produsului peDtru aceastA prim6 vanzare;
o vanzare el'ectuatd de cette un producdtor primar cAtue consumatodi finali este considerata
comercializare, in cazul in care se desfi;oara in localuri distincte, rezeNate acestei activitdli;

d)rata de actualizare - este rata de referinle stabilitd de cdtre Comisia Europeane pentru
Romdnia pe baza unor criterii obiective gi publicati in Jumalul Ohcial al Uniunii Europene qi
pe pagina de web www.ajutordestat.ro;

e)intreprindere - orice ertitate care des{A$oara o activitate economicA, indiferent de statutul
juridic, de modul de finangare sau de existenla unui scop lucrativ al acesteia; din aceastd
categorie f-ac pane;i lucrd.torii care desiAEoard o activitate independente. intreprinderile
li]miliaie, precun $i pafieneriatele sau asocialiile care deslE$oara, in mod regulat, o activitate
economlca:

l) actjvitate economicd o ce activitate care constd in fumizarea de bunuri. se icii saLt
lucniri pe o piala;

g)intreprindere unica - include toate intreprinderile intre care exista cel pulin una djntre
relatiile urmltoare:

.lntrep nderea deline majoritatea drepturilor de vot ale actionadlor sau ale asociafilor
unei alte intrep nderi;

.intreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;

.intreprinderea are dreptul de a exercita o influenld dominantd asupra altei intreprinde
in temeiul uDui contract incheiat cu intreprinderea in cauzi sau in temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;

.intreprinderea care este aclionar sau asociat al unei alte intrepdnderi !i care controleazi
singud in baza unui acord cu alli aclionarj sau asociali ai acelei intreprinderi. majoritatea
drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asociatilor. intreprinderii respective;
lntreprinderile care intretin prin una sau maj multe intreprinderi, relaliile 1a care se face refe re
mai 5u!. sunt considerale inrreprinderi unice:

h)domeniLrl de activitate - activitatea desldluratd de beneficiar, corespunzitor clasificatiei
activitdlilor economice na,tionale (codului CAEN); relevantd pentru scopudle ptezentei
proceduri este activitalea pentru care se acord5 finanlarea;

i)fumizorul de ajutor de minimis este unitatea administrativ teritoriala pe al ctuej
teritodu administrativ este situatd societatea comercialS, respectiv Orasul Unghenr.

j)administratorul ajutorului de minimis Consiliul Local al Orasului Ungheni
k)intensitatea ajutoruluj de minimis valoarea bruta a ajutorului exp matA ca procent din

costurile eligibiie. inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

ART,7 CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRA ACTIWTAI SI BENEFICIARI

Pot beneficia de facilitdlile prevdzute in prezenta schemd, intreprinderile care indeplinesc
umetoarele condi[ii:

a) sunt legal constituite in Rom6nia qi iqi desfisoard activitatea in Romania;
b) sunt eiigibile pentru finan[are conform prevederilor_(codului fiscal sau de procedurd

fiscald)l



c) solicitantui demonstreazd cd detrine resursele financiare gi operalronate necesare
pentru co-finanlarea proiectului. in acest sens vor fi evaiuate:

- existenla resurselor administrative;
- existenla surselor de finanlare stabile pentru implementarea proiectului

(rezultatul net din bilanlul contabil al ultimilor 2 ani).
d) nu a lbst subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau minimis. ernise

de Comisia Europeand, Consiliul Concurenlei sau de un fumizor de aiutor de stat/de minimis
sau, in cazul in care a licut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatd si
creanla integral rec0peratd;

e)valoarea totald a ajutoarelor de minimis acordate intreprinde i unice pe o perioada de
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedengi qi anul fiscal in curs), cumulatd cu valoarea alocerii
financiare acordate in conlbrmitate cu prevederile prezentei scheme, nu deplle$te echivalentul
in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaze in sectorul
tnnspofiu lor rutiere de merfuri in contul te4ilor sau contra cost):

oatunci cand o inffeprindere care efectueaze transpofi rutier de mdrfuri in numele
te4ilor sau contra cost deslEsoare alte activitAli, pentru care se aplici plafonul de 200.000 mii
euro in cazul intreprinderii respective se aplicd plafonul de 200.000 de euro, echivalent in lei.
cu conditia prezentarii documentelor contabile care atestd separarea evidenlei acestor activitdti
sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi cd suma de care beneficiazd activitatea de transpolt
rutier de mdrfuri nu depa$e$te echivalenrul in lei a 100.000 de euro ;i cd ajutoarele de minimis
nu se lblosesc pentru achizilionarea de vehicule pentru transport rlrtier de mdrfuri;

g)plafoanele de minimis se aplicd indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmdrit gi indiferent dacd ajutorul acordat este finanlat ln totalitate sau pa4ial din
resutse comunitate;

h)beneficiarii nu sunt in stare de insolven!6. nu au afacerile administrate de un
judecAtor sindic, nu au nicio rest cfie asupra activitAlii comerciale, nu sunt subiectul unor
aranjamente intre creditori, sau nu se afld intr-o altd situalie similard cu cele mentionate
antedor, rcglementate prin lege;

i)nu inregistreaze datorii publice qi !i-au pldtit 1a timp ta\ele, obligatijle !i alte
coDtribulii la bugetul de stat, bugetele speciale qi bugetul iocal prevazute de legislalia in
vlgoare;

j)reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamndri in ultimii 3 ani,
de cdtre nicio instanlA dejudecate, din motive profesionale sau etic-profesionale,

k)reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeazd informaqii false
l) nu sunt in dificultate;

ART.8 CATEGORII DE FACILITATI FISCALE SI CRITEMI DE ACORDARE

(1) Masurile de sprijin ce vor fi acordate p n prezenta schema ,sunt cele prevazute de
art.20 alin (1) din Legea 186/2013 privind consrituirea si funcrionarea parcurilor industrial si de
Legea N 227/2015 privind Codul fiscal , respecriv scutire de la plata impozitului pe cladire si
terenul aferent.

(2)Ajutorul de minimis se considerd acordat in momentul in care dreptul lega1 de a
beneficia de acesta este conferit intreprinderii, in temeiul legislaliei nalionale aplicabile.
indiferent de data la care ajutorul de minimis este plitit.

(3)Aiutol'ul se acorda intreprinderilot in limita sumei reprezentatd de pragul de minimis,
astfel:

a.Valoare bruta totale a ajutoarelor de minimis acordate ulei intreprinderi r.mice nu poare
depdqi echivalentul in lei a 200.000 de euro, pe o perioadi de trei ani fiscali consecutivi.
indiferent daci aiutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.



b. Pentru agenlii economici care et'ectueazA transpofi rutier de mdrfuri in contul terlilor sau
contracost valoarea bruti totalA a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu
poate dep6$i echivalentul in lei a 100.000 de euro, pe o perioada de trei ani iiscali consecutivi,
indiferent dacl ajutorul a fost acordat din surse nalionale sau comunitare.

(4)In cazil in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi
unice pe o perioadd de trei ani consecutivi, cumulatd cu valoarca alocdrii financiare acordate in
conformitate cu plevederile prezentei schene, depd;ege pragul de 200.000 mii euro (100.000
euro pentru intreplinderile carc efectueazA transpoft rutier de rndrfuri in contul te{ilor sau

contra cost). echivalent in lei, solicitantuL nu poate beneficia de prerede le schemei, nici cfiar
pentru acele fracliuni din aiutor care nu depd;elte acest plalbn.

(5)ln cazul fuziunilor sau a achiziqiilor, atunci cand se stabilelte dacS un ajutor de

minimis acordat unei inhep nderi noi sau intreprinderii care face achizigia depdfe;te plalbnul
relevant sa iau ln considerare toate aiutoarele de mininris anterioare acordate tLltulol
intrepinderilor care fuzioneazd. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de luziune sau

achizilie rdmfur legal acordate.
(6)Aiutoarele de minimis acordate in confomitate cu prevededle prezentei scheme pot

fi cumulate cu aiutoarele de minimis acordate in coDfonnitate cu prevederile Regulamentului
UE n.360/2012 in limita plafonului stabilit in respectivul regulament. Acestca pot fi cumulate
cu ajutoarele de minimis acordate 111 conformitate cu alte regulamente de minimis in limita
plafonuiui de 200.000 de eurc (l 00.000 de euro pentru intreprinde le care efectueaza transport
rutier de mdrfuri in contul te4ilor sau contra cost), echivalent in lei.

(7)Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte
aiutoare de stat in sensul art.107 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene, acordate
pentru acelali costuli eligibile (legate de acelali proiect de investilii) sau cu ajutoarele de stat
acordate pentru aceeali masurl de finanlare prin capital de risc. daci un astfel de cumul ar
depdsi intensitatea sau valoarea maxima a ajutorului stabilite penhu condiliile specifice a1e

fiecarui caz de ur regulament pdvind excepterile in bloc sao printr-o decizie adoptat5 de

Comisia Europeana. Ajutoarele de minimis care nu se acordi sau nu s[nt ]egate de costuri
eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in teneiul unui regulament
de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Conisie.

ART.9 MODALITATBA DE IN{PLEMENTARE A SCHEMEI

Pentru a benefrcia de scutirile prevazute in prezenta schema, intreprinderile vor depune o

cerere motivata insotita de:
a) certificat constatator,dupa caz ,in original,ernis cu ocazia depune i cererii de acord

de principiu de oliciul registrului comedului de pe langa tribunalul unde isi are sediul
intrepdnderea solicitanta, in care sa se nlentioncze urmatoarelc informatiir datele de

identificare.codul ulic de ituegistmre ,asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii,
doneniul dc activitate principal si toate donreniile secundare de activitate, punctele de lucru ale
intreprinderii, data ultinei mentiuni inscrise in rcgistru si obiectul acesteia,activitatea
desfasurata in parcul industrial, cu mentior'rarea codului CAEN corespunzalor;

b) studiu de fezabilitate sau plan dc investitii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
c) extfas de carte funciara de informare;
d) o declaratie scrisa a reprezentantului legal, sub sanctirurea afi.326 din Codul penal

privind falsul in declaratii,referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe

parcursul precedentilor'2 ani hscali si al anului fiscal in curs;
e) declaratie pe proprie raspundere ,data de rcprczentantul legal al societatii

beneficiare,prin care beneficiarul cefiifica faptul ca nu cste intreprindelc in di{icultate:
0 declaratie pe proprie raspundere,data de reprezentantul legal al societatii beneficiare.

prin care beDeficiarul cefiifica faptul ca societatea nu se afla in stare de insolventa,lichidare



sau dizolvare, afacerea sa nu fie condusa de url adminishator sau lichidator judiciar, sa nu aiba
restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea sa pnu fie puse la dispozitia
crcditorilorj

g) declaratie pe propfia raspundere, data de reprezentantul legal al societatii beneficiare.
prin care beneficiarul certifica faptul ca societatea nu a facut obiectul unei decizii a Comisiei
Europene de recuperare a unui ajutor de stat, sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;

h) declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al societatii beneficiare,
in care sa se indice faptul ca societatea nll desfasoara activitati exceptate de prezenta schema,
nici ca sector de activitate principal si nici ca sector de activitate secundar;

i) orice alte documente solicitate de unitatea administrativ teritoriala.
Declaratiile pot fi prezentate separate sau pot fi cuprinse intr-un singur inscris.

Cererea va fi analizata de catre structura de specialiatate din cadrul unitatii administrativ
teritoriala, structura stabjlita prin dispozitie de primar.

In cazul in care intreprinderea nu este eligibila sa primeasca o alocare specifica in cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis ii
comunica in scris acest lucru.

In situatia in care se constata ca societatea a atins plafonul de minimis ( echivalentul in lei a
200 000 de euro pe o perioada de 3 ani consecutivi. respectiv 100 000 de euro pentru societatile
care desfasoara activitate in domeniul transpofiului rutier in contul tertilor sau contra cost) ,
incepand cu luna umatoare, facilitatile acordate inceteaza de drcpt, fam vreo alta formalitate.
Administatorul Schemei va instiinta in scris beneficiarii ajutorului de minimis despre incetarea
facilitatii fiscale.

ART.lO DARATA SCHEMEI

Prczenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data aprobarii prezentei Hotarari
pana la data de 31.12.2020.

ART. 11 BENEFICIARII SI BUGETUL SCHEMEI

Beneficiarii sunt agentii economici care-si desfasoara activitatea in parcurile industrial.
Numerul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 22 intreprinderi.
Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cad.ul prezentei scheme.
pe intreaga durata de aplicare a acesteia este 3.750.000 lei, defalcata dupa cum unneazal

2019 2020
LEI 1.875.000 1.875.000

ART.12 TRANSPARENTA SI MONITORIZARE4 PREZENTEI SCHEME

(l) Schema de ajutor de minimjs va fi publicata integral pe site-ul primariei Orasului
Ungheni

(2) Orasul Ungheni, in calitate de fumizor, are obligatia de a face publica utilizarea
integrala a bugetului alocat pentu aceasta schema.

(3) In cazul in care solicjtantul este eligibil pentru a primi o finanlare in cadnrl prezentei
scheme de ajutor de minimis gi este selectat pentru finanlare in urma procesului de

evaluare, administratorul ajutorului de minimis comunica in scris intreprinderii
beneficiare cuantumul marim al ajutorului ce poate fi acordat ii caracterul acestuia de
ajutor de minimis, ficdnd referire expresi la Regulamentul(UE) nr.140712013, al



Comisiei prin menlionarea titlului acestuia si a numerului de publicare in Jurnalul
olicial al Uniunii Eurcpene.

ART,B ANALAREA SAU INCETAREA ACORDARII FACILITATILOR FISCALE

(1) Daca se constata ca beneficiarul nu a respectat conditiile de acordare prevazute de
prezenta schema.facilitatile se anuleaza.

(2) Anularea facilitatii arc ca efect recalcularea retroactiva a impozitului datorat. inclusiv
a majorarilor de intarziere aferente, stabiljte conform prevederiior legale.

(3) Facilitatile prevazute de prezenta schema inceteaza a se acorda in situatia in care se
constata ca societatea a atins piafonul de minimis sau se stinge bugelul alocat.

ART.14 REGULI PRIWND RAPORTAREA S] MONITORIZAREA AJUTORULAI DE
MINIMIS

In cazul in care proiectul este eligibil pentru a primi o finaniare priDtr-un aiutor de
mininis in cadrul prezentei proceduri 9i este selectat pentru finanlare in urma procesului de
evaiuare, administratorul ajutorului de minimis conrunicd in scris intreprinderii beneficiare
cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat ii camcterul acestuia de aiutor de minimis,
fAcand referire expresd la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013. al Comisiei p n menlionarea
titlului acestuia $i a numarului de pr-rblicare in Jumalul Ollcial al Uniunii Europene.

Procedurd de ajutor de minimis va fi publicatd integral pe site-ul furnizorului Orasului
Ungheni.

Raporlarea Si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezeDtei proceduri
se fac in cor,formitate cu legislalia comunitard gi cu prevederile Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a aiutoarelor de stat. pus in aplicare prin Ordimrl Pregedintelui
Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din
data de 28.06.2007.

Furnizorul de ajutor de minirnis pesheaz5, evidentra detaliate a aiutoarclor acordate in
baza prezentei scheme pe o duatd de 10 ani de 1a data la care ultima alocare specificd a fost
acordata in baza schemei. Aceast5 evidenle tuebuie sd contrind toate infomtatiile necesare pentru
a demonstn respectarea condiliilol inpuse de legislalia comunitari in domeniul ajutorului de
stat.

Fun'izorul are obligalia de a supraveghea permanent ajutorul de minirnis acordat, aflat
in derulare, qi de a dispune misurile care se impun in cazul incilcdrii condiliilor impuse prin
prezenta procedura sau prin legisialia nalionalA sau europeand aplicabild la momentui
resPectiv.

Fumizortl are obligatria de a transmite Consiliului Concurentei, in folmatul gi in
termenul prevazut de Regulamentul privind procedu le de nonitorizare a aiutoarclor de stat ,

toate datele;i infonnaliile necesare penhu monilorizarea ajutoarelor de minintis la nivel
nallonal.

In cazul in care existd indoieli serioase cu p vire 1a datele tansmise de catre fumizor,
Consiliul Concurenlei poate sd solicite date Ei infomagii suplimentare $i, dupd caz, sd 1'acd

verificdri la fa.ta locului.
In cazul in care furnizorul nu are date delinitive privind valoarea ajutorului de minimis,

acesta va transmite valori estimative.
Erorile constatate de funizor $i corecliile legale, anuldri, recalculan, recuperali,

rambursdri, se raporteazd pand la 31 martie a anului umetor anului de rapodare.



Fumizorul va tnnsmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta ptocedurd in
temen de 15 zile de la data adopterii acesteia, corform afi. 17 al O.U.G. nr.'1712014 pri'tind
procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum qi pentru modificarea gi

completarea Legii concurenlei nr. 21l1996, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Pe baza unei cered scrise, fumizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul

Consiliului Concurenlei, in 20 de zile lucretoarc sau in termenul fixat in cerere, toate
infomaliile pe care Comisia Europeand le considera necesare pentru evaluarea respectdrii
condiliilor aceslei proceduri de ajuror de minimi'.

Administratorul prezentei proceduri are obligalia de a pune la dispoziiia fumizomlui de
ajutor de minimis, in formatul $i in termenul solicitat de cdtre acesta, toate datele $i informaliile
necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare ti monitorizare ce cad in sarcina
furnizorului.

Fumizorul are obligalia ca, in confondtate cu prevederile art. 29 din Regulamentul
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Pre$edintelui Consiliului
Concurenlei nt. 43'7/2016, fumizorul/administratorul mdsurii de ajutor de minimis, are
obligalia incdrcdrii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romenia (RegAS) a
schemei de ajutor de minimis ,, Schema de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata
impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcu lor industriale de pe raza Orasului Ungheni ,
in termen de 5 zile lucretoare de la data intrtuii in vigoare a acesteia. Cont.actele, actele de
acordare, pldlile, obligaliile de recuperare a ajutoarelor ii rambwsaiea efectivd a respectivelor
obligatii, aferente acestei mdsud, se vor incdrca in RegAS in termen de 7 Gapte) zile
lucratoare de 1a data semntuii contractului/actului sau a publicdrii acestora in Monitorul Oficial
al Romdniei. respectiv de la data instituirii plStilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelo. sau
a rambursirii efective a respectivelor obligalii.

P/odan Victor
Sefserviciu
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