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HOTĂRÂREA NR. 11
Din 19 februarie 2016
privind aprobarea acordului de principiu al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor
privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile
realizate în parcul industrial Mureş, pentru atestarea dreptului de principiu al
intreprinderii solicitante SC PARC INDUSTRIAL MURES SA de a beneficia de ajutor de
minimis sub forma facilitatilor fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate
de Oraşul Ungheni, judeţul Mureş

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19 februarie
2016,
Având la bază Acordul de principiu nr. 313/15.01.2016 emis de către Comisia de analiză
şi soluţionare a cererilor privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru
investiţiile realizate în parcul industrial Mureş, constituită prin Dispoziţia primarului oraşului
Ungheni nr. 347/10.03.2014;
Analizând Referatul de aprobare nr. 758/04.02.2016 întocmit de primarul orașului
Ungheni Raportul de specialitate nr. 759/04.02.2016 al Serviciului Financiar-contabilitate, prin
care se propune atestarea dreptului de principiu al intreprinderii solicitante SC PARC
INDUSTRIAL MURES SA de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilitatilor fiscale
prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013, acordate de Oraşul Ungheni, judeţul Mureş;
În baza articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013.
În conformitate cu prevederile art. 20 ,,Facilităţi” al Legii 186/2013 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale;
Ţinând cont de prevederile:
- art 9, alin (3) al Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei
Publice nr. 2980/2013, privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru

investiţiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 1
octombrie 2013; modificat prin Ordinul nr.1451/2014.
- Legea 571/2003 privind Codul fiscal, consolidată, art. 250, alin (1), pct .9, privind
clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii şi art. 257, lit l) privind scutirea de
la plata impozitului pe teren;
Analizând documentaţia depusă de solicitant SC PARC INDUSTRIAL MURES SA, cu
sediul actual în localitatea Vidrasău, Platforma Vidrasau, Oraş Ungheni, nr. 1/G/, judeţul Mureş,
CUI RO 15349689, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş cu nr
J26/402/2003 şi înregistrată la Primăria oraşului Ungheni cu nr.15102/15.01.2016.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, modificată si completata,

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Acordul de principiu al Comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor privind
îndeplinirea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcul
industrial Mureş, pentru atestarea dreptului de principiu al SC PARC INDUSTRIAL MURES
SA, cu sediul actual în localitatea Vidrasău, Platforma Vidrasau- Ungheni, nr. 1/G/, judeţul
Mureş, CUI RO 15349689, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş cu
nr J26/402/2003, intreprindere localizată în Parcul Industrial Mureş, prin renunţări la venituri
bugetare, sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1), lit b) şi c), din Legea nr. 186/2013
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în limita echivalentului în lei a 200.000
euro, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.
Art. 2. (1) Ajutorul de minimis acordat constă în:
a) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din
infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului
industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) şi c)
al Legii 186/2013,se acordă o singură dată într-un an fiscal.

Art. 3. SC PARC INDUSTRIAL MURES SA beneficiază de facilităţile prevăzute la art.
20 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 186/2013 pe baza prezentului acord de principiu. Acesta se
depune anual, ca anexă la declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren şi clădiri,
înregistrate, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al oraşului Ungheni.
Art. 4. Ajutorul de minimis stabilit în conformitate cu prezentul acord de principiu, nu se
cumulează cu ajutorul de stat acordat în legatură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o
astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea
ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe
categorii sau de o decizie adoptata de Comisia Europeană.
Art. 5. Oraşul Ungheni actualizează ajutorul la valoarea de la momentul acordării.
Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat intreprinderii este calculat la cursul
de schimb stabilit de Banca Naţională a României la data acordării, de regula prima zi lucratoare
a anului pentru intreprinderile care desfăşoară deja activitate în Parcul Industrial Mureş, sau data
recepţiei clădirii / achizitiei terenului.
Art. 6. (1) Oraşul Ungheni, în calitate de furnizor de ajutor de minimis poate verifica la
sediul intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis veridicitatea şi conformitatea
documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi în cadrul schemei.
(2) Oraşul Ungheni, prin Serviciul financiar-contabilitate, în calitate de furnizor
de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, va pastra o evidenţă detaliată a ajutoarelor de
minimis acordate pe o perioada de 10 ani de la data la care a fost acordata ultima alocare
specifică în cadrul schemei.
(3) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor
de minimis se modifică, prevederile prezentului acord de principiu se vor actualiza
corespunzator.
Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului
Ungheni, prin Serviciul financiar-contabil.
Art.8 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabil,

-

S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

Adoptata in Ungheni, la data de 19 februarie 2016
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