
ROMANIA
JUDETUL MURE$
ORA$ULUI L]I.JGHENI
NR.7379l14.12.2018

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea unui scheme de ajutor de minimis, reprezentand 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 Industrial Mures SA.

Temeiui legal al schemei de ajutor de statil constituie prevederile art. 456 alin (1) litera
i) si aft. 464 alin (1) litera n din Legea 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru
investitiile realizate in parcurile industiial, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, ale art 20
din Legea 186/2013 p vind constituirea si fru'lctionarea parcu lor industrial, ale
Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18 Decembrie 2013 privind aplicarea afi. 107 si 108 din
Tratatul pdvind flrnctionarea Uniunii Europene ajutoare de minimis, precum si ale OrdonaDtei
de Urgenta nr. 7712014 privind procedurilke rationale in domeniul ajutorului de stat, precunl si
pentru modificarea si completarea Legii concuentei nr. 21l1996.

Potrivit art 20 din Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor
industrial, titlul de parc industrial confera administratorului si rezidentilor parcului dreptul la
unele facilitate, cum ar fil

a) Scutirc de la plata impozitulai pe terenui, corespa zflloarc tercnului alfercnt
parcului indastrial, pottivit Legii nr. 227/2015 ptirind Codul Fiscal, cu motliJiearile
si compltarile ulterioarc;

b) Scutire le la plalq impozitului pe clq.liti, corespunzator cladirilot carc fac pa e di
infrastruclura parcalui industrial, in confomitate cu prevederile Legii nr. 227
privind Cotlul Fiscal, ca modilicafile si compltarile ulterioare;

Astlel, potrivit legislatiei in nateria ajutorului de stat, este necesara aprobarea unei scheme
locale de ajutor de stat, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate in
parcul industrial de pe raza unitatii administrative teritoriale a orasului Ungheni .

Obiectivul schemei de minimis rcprezinta instituirea unui mecanism de sprijin sub forma
ajutoarelor de ninimis pentru investitiile realizate de intreprinderile care isi desfasoara
activitatea in parcul industrial.

Confbrm OUG M.'7'l/2011 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.
prccrun si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 2111996, cu modificarile si
completarile ulterioare, instituirea masuilor de ajutor de stat sau de minimis se va face in urma
unor analize de opofturitate si impune initiatorului/furnizorului dupa caz, elabomrea, in
conditiile legii, a unor acte normative, dupa caz, p n care se instituie scheme de ajutor de stat
sau de minimis sau ajutoare de stat indivjduale sau de mininmis, care hebuie sa prevada cel
putin umatoarele elemente: obiectivul ,modalitatea acordarii aiutorului de stat sau de minimis,
beneficiary, peneficiari, perioada de aplicare, cuantunul foliduriLor allocate in acest scop din
bugetul fumizorului, prevederea europeana aplicabila in temeiul csreia a fost instituita masura
de ajutor de stat sau de minimis, in conformitate cu Legislatia in domeniu.

Schema de ajutor de minimis se aplica de la data solicitarii intrarii in vigoare a prezentei
hotarari , pana la data de 31 Decembrie 2020. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis
este de 3.750.000 (sasemilioanedouasutecincizecimiilei) lei . Numarul estimate este de 22 de
asenti economici.



Pentru acordarea facilitatiior fiscal, administratodi si rezidentii parcului indust al trebuie
sa indeplineasca criterile de eligibilitate, cum ar fi:

a) sunt legal constituite in RomAnia !i iti desfE$oare activitatea in Romania;
b) sunt eligibile pentfu finantrare conform prevederilor_(codului fiscal sau de procedurA

fiscald);
c) solicitantul demonstreaze cd deline resursele llnanciare fi operalionale necesare

pentru co-finantarea proiectului. In acest sens vor fi evaluate:
- existenla resurselor administrative;
- existenfa surselor de finanlare stabiie pentru implementarea proiectului

(fezultatul net din bilantul contabil al ultimilor 2 ani).
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui aiutor de stat sau minimis, emise

de Comisia EuropeanA, Consiliul Concurenlei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis
sau, in cazul in care a {Ecut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatd $i
creanla inte gral recuperat5j

e)valoarea totald a ajutoarelor de minimis acordate inreprinderii unice pe o perioadd de
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenli gi anul fiscal in curs). cumulatd cu valoarea alocdrii
financiare acordate in confomitate cu prevederile prezentei scheme. nu depe;eite echivalentul
in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaze in sectorul
transportu lor rutiere de mArfu in contul terlilor sau contra cost);

fatunci cand o inteprindefe care efectueazd transpolt rutier de mdrfuri in numele
terlilor sau contra cost desfiqoard alte activitdli, pentru care se aplicl plafonul de 200.000 mii
euro in cazul intreprinderii respective se aplicd plafonul de 200.000 de euro, echivalent in 1ei,

cu condilia prezentdrii documentelor contabile care atestd separarea evidenlei acestor activitali
sau distinclia intre costuri, pentru a dovedi cd suma de care beneficiazd activitatea de transport
rutier de mbrfuri nu depefelte echjvalentul in lei a 100.000 de euro !i cd ajutoarele de minimis
nu se folosesc pentru achizilionarea de vehicule pentru transport rutier de marfuri;

g)plalbanele de minimis se aplicd indiferent de forma ajutorului de minimis sar,r de

obiectivr urmArit ;i indiferent dacA ajutorul acordat este finanlat in totalitate sau parlial din
rcsurse comuitare;

h)beneficiarii nu sunt in stare de insolventa, nu au aface le administrate de un
judecdtor sindic, nu au nicio restricfie asupra activitefii comerciale, nu sunt subiectul unor
aranjamente intre creditori, sau nu se afle inft-o altd situalie similard cr cele menfionate
anterior, reglementate prin lege;

i)nu ituegistreazd datorii publice qi giau pldtit la timp taxele, obligaliile 5i alte
contribufii la bugetul de stat, bugetele speciale gi bugetul local prevezute de legislatia in
vigoare;

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

k)rcprezentantul legal al intreprinderii nu fumizeaze informatii false
l) nu stu'rt in difrcultate:

Avand in vedere cele mentionate propunem aprobarea unui scheme de ajutor de minimis,
reprezentand scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcului industrialde
De raza Orasului Unqheni
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