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Serviciul Resurse Umane
Compartiment Rela{ii cu media gi transparen{i decizionali
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ANUNT

lr

in conformitate cu prevederile art,7ralin.2 gi alin.4 din Legea nr.5212003
republicatl privind transparen{a decizionalio cu modificirile qi completflrile ulterioare, se
aduce la cunoqtin{a ceti{enilor Municipiului Slobozia urmitorul proiect de hotirffre :
1. Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investi{iilor gi crearea
de noi locuri de munci pe teritoriul Municipiului Slobozia.
Persoanele interesate pot formula propunerio sugestii, opinii in vederea
imbunitifirii proiectului de hotirire la sediul Primiriei Municipiului Slobozia, la dl.
Muraraqu Ilie Cristian, responsabil pentru rela{ia cu societatea civili, et.4, cam. 53,
telefon 0243 231450 o interior 149 , in termen de 10 zile calendaristice de la afigarea
proiectului de hotirffre.
Proiectul de hotirire inso{it de expunerea de motiveo raportul compartimentului
de specialitate este afiqat la Sediul Municipiului Slobozia qi poate fi accesat pe site-ul
www.municipiulslobozia.ro, in sec{iunea Informa{ii/Anun{uri .
Data

afisirii : 9S1{:ig.Eors
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Nr. 88543/02.11.2018

HOTARARE

privind Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investifiilor ti crearea de noi locuri
de munci pe teritoriul Municipiului Slobozia
Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeful lalomifa, intrunit in gedinla ordinari din
datade
...2018,
Av6nd in vedere:
I Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
t Referatul Direcfiei Impozite gi Taxe Locale, inregistrat la Prim[ria Municipiului Slobozia
sub nr. 88381/2018;
I Adresele transmise cdtre Consiliul Judelean Ialomila qi cdtre Institulia Prefectului Ialomifa,
inregistrate cu nr. 88252/2018 9i 88253/2018;
r Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local
Slobozia;
Prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, ale Regulamentului Comisiei Europene
nr. 140712013 privind aplicarea prevederilor art. 107 gi art. 108 din Tratatul de Instituire a
Comunitdlii europene in cazul ajutoarelor de minimis, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii
Europene nr. O.J. L 352124.12.2013, ale O.U.G. nr. 7712014, privind procedurile nalionale in
domeniul ajutorului de stat, precum gi pentru modificarea qi completarea Legii concurenfei
nr. 2111996; ale Legii concurenlei nr.2111996, cu modificdrile qi completbrile ulterioare; ale
arI. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionald In administralia public,
actualizatd;
in temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. e), respectiv art.
45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 privind administralia publici locald, republicatd, cu
modifi cdrile gi complet5rile ulterioare,

I

HOTANA$TE:
Art.

1.

- Se aprobi Schema de ajutor de minimis

pentru stimularea investiliilor qi crearea

de noi locuri de muncd pe teritoriul Municipiului Slobozia, conform Anexei ce face parte
integranti din prezenta hotdr6re.
Art.2, - (1) Schema de ajutor de minimis prevdzutd in Anexa prezentei Hot6r0ri este
intocmitd conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 140712013 privind
aplicarea prevederilor art. 107 qi art. 108 din Tratatul de lnstituire a Comunitdfii europene in
cani ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. O.J. L
3s2124.12.2013.
(2) Schema de ajutor minimis este exceptatl de la obligafia notific6rii cdtre Comisia
Europeand conform criteriilor prevdntte in documentul sus menfionat.
Art. 3. - Data intrdrii in vigoare aprezentei Hotlrdri este I ianuarie 2019.
Art. 4. - in termen de t5 zile dela data adoptdrii, prezenta Hotdrdre va fi transmisd prin
grija Direcfiei Impozite gi Taxe Locale, Consiliului Concurenfei, spre informare.
Art. 5. Prezenta hot[rdre va fi adusd la cunoqtinfa cetdfenilor prin afiqare la sediul
Primdriei Municipiului Slobozia, respectiv pe site-ul www.sloboziail.ro.
Art. 6. Prezenta hotdr6re va comunicatb prin grija Secretarului Municipiului
Slobozia, Direcliei Impozite gi Taxe Locale, in vederea aducerii la indeplinire.
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Anexa la HCL Slobozia nr...............12018

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVESTITIILOR SI
CREAREA DE NOI LOCURI DE MTJNCA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

I. Dispozitii generale

AIt.

1.

(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita " Stimularea investitiilor si
crearea de noi locuri de munca pe teritoriul municipiului Slobozia".
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor
privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul Comisiei Europene nr.l407/2013 privind
aplicarea art.I}7 si 108 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de
minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.O.J. L 35211124.12.2013.
(3) Schema se aplica in localitatea Slobozia.
(4) Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana
in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.l407/2013 privind aplicarea
art.1,07 si 108 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, in
cazul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352lIl din
24.12.2013.

II. Obiectivul

si scopul schemei

Art.2.
(1) Aceasta schema are ca obiectiv dezvoltarea regionala a teritoriului municipiului Slobozia prin
sustinerea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca ca urrnare arcalizarii investitiei.
(2) Obiectivele specifice sunt:
- dezvoltarea regionala;
- cresterea gradului de ocupare al fortei de munca;
- stimularea intreprinderilor unice care dezvolta activitati economice cu efecte in plan economicosocial.

III.

Baza legala

Art.3
(1) Prezenta schema de ajutor de minimis este elaborata in conformitate cu :
- Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarirea Guvernului nr. 112016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. I1712006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului
de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
I

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea prevederilor art. 107 si art. 108 din
Tratatul delnstituire a Comunitatii europene in cantl ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 352124.12.2013;
- Legea concurentei nr. 2Ilt996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Io conformitate cu dispozitiile art.456 alin (1) lit.i si art.464 alin.(l) lit.n, din Legea 22712015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art.20 din Legea nr.
18612013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, consiliile locale pot acorda scutiri
de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice, precum
si scutirea de la plata redeventei/superficiei datorate conform contractelor de concesiune/superficie in
conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avind ca obiectiv dezvoltarea regionala si crearea de
noi locuri de munca.

IV. Domeniul de aplicare
Att. 4. Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor unice care activeaza in toate sectoarele de
activitate si indeplinesc criteriile prevazvte de Regulamentul (CE) nr.l407l20l3 pentru aplicarea art.
107 si 108 din Tratatul privind ajutorul de minimis, cu exceptia:

Prezenta schema de minimis nu se aplica pentru:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in sectoarele
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr.10412000 al Consiliului;
ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in productia primara de
produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa IlaTratat;
ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in transformarea si
comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa I la Tratat, in
urmatoarele cazuril.
(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii
produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de
intreprinderile in cavza;
(iD atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre
producatorii primari;
ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membte,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
ajutoarelor condilionate de utilizarea preferentialil a produselor nafionale fald de produsele
importate

Art.S. In sensul prezentei proceduri urmatorii termeni se definesc astfel:
- intreprindere - orice persoand juridicd indiferent de forma de organizare, care desfEqoard activitlfi in
scop lucrativ total sau par,tial conform Legii 3111,990 privind societdfile comerciale republicatd cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
- intreprindere unicd - toate intreprinderile intre care existd cel pufin una dintre relagiile urmdtoare:
(a) o intreprindere define majoritatea drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asociatilor unei alte
intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare,
de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influentd dominantd asupra altei intreprinderi in temeiul
unui contract incheiat cu intreprinderea in cauzd sau in temeiul unei prevederi din contractul de
societate sau din statuful acesteia;
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(d) o intreprindere care este aclionar sau asociat al unei alte intreprinderi gi care controleazd singurd, in
baza unui acord cu alli aclionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
actionarilor sau ale asociafilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intre{in, cu una sau mai multe intreprinderi, relaliile la care se face referire la
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice;
incazul in care o intreprindere iqi desfr;oard activitatea at6t in sectoarele menfionate la alineatul (l)
literele (a), (b) sau (c), cdt qi in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in
domeniul de aplicare al prezentului regulament, prezentul regulament se aplicd ajutoarelor acordate
pentru aceste din urmi sectoare sau activitd{i, cu condifia ca statul membru in cauzd sd se asigure, prin
mijloace corespunzdtoare, precum separarea activitdtilor sau o distincfie intre costuri, cd activitdlile
desfrqurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiazd de
ajutoare de minimis acordate in confotmitate cu prezentul regulament.
- Facilitate fiscald - scutire sau reducere la plata impozitelor qi taxelor locale acordate (alocare specificd
individuald - valoarea totalI a scutirii Ia plata impozitului pe clddiri qi /sau a impozitului pe teren, sau,
dupa caz) a redeventei rezriltate din contractele de concesiune, care poate fi acordatd unei
intreprinderi,contribuabililor persoane juridice in cadrul prezentului regulament (schemd locald de
ajutor de stat).
- Intreprinderile mici si mijlocii - IMM sint intreprinderile care respecta criteriile prevazute in anexa I
la Regulamentul(CE) nr. 800/2008 a Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de
ajutor compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 107 si 108 di tratat ( Regulamentul Comisiei
Europene nr. 199812006 privind aplicarea art. I07 si 108 in caztl ajutorului de minims,publicat in
jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379128.t2.2006.In prezenta schema microintreprinderile
sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici.
- Investilie inilialI - o investifie in active corporale gi necorporale referitoare la infiinfarea de noi
unitdli, extinderea unei unitdli existente, diversificarea producfiei unei unitdli prin addugarea unor
produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentald a ansamblului procesului de produc{ie a unei
unitdli existente. Poate fi considerata investitie initiala si o investitie in capital fix realizata sub forma
achizitionarii unor active legate de o unitate care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi
cumparata, cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi aflate in dificultate.
- Investitor - persoand juridicd rom0nd orgatizatd conform Legii nr. 3llI990 privind societdlile
comerciale, sau persoane juridice nerezidente in Romdnia .
- Imobilizari corporale - inseamna acele cheltuieli legate de achizitionareahealizarea de cladiri, hale
industriale, masini si echipamente de lucru, terenuri.
- Valoarea investitiei initiale - totalitatea costurilor de realizare a investitiei inregistrata in evidentele
contabile ale investitorului.
- Locuri de munca create direct de un proiect de investitii - inseamna locurile de munca legate de
activitatea care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de munca create in urma unei cresteri a ratei
de utilizare a capacitatii create de investitii.
- Numdr de personal - numdrul de persoane angajate de investitor cu contract de muncd pe perioadd
nedeterminatd, justificat prin declaralia lunard/trimestriala depusd la organul fiscal, in cazul persoanelor
juridice rezidente in Romdnia. in cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune un document
similar.
- Profil de activitate - reprezintd activitatea desfdquratd de investitor, corespunzdtor clasificafiei
activitdfilor din economia nalionald, cu ponderea cea mai mare, inscrisi in situaliile financiare ale
investitorului.
- Costuri eligibile - sunt cheltuieli legate de investilia iniliald, constand in imobilizari cotporale,
respectiv cheltuieli legate de imobile de natura constructiilor.
- Rata de actualizare este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru Romania pebaza
unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii europene si pe intemet.

J

- Alocare specifica individuala - reprezinta valoarea totala a scutirii la plata impozitului pe cladiri si/sau
a impozitului pe teren care poate fi acordata unei intreprinderi, in cadrul prezentei scheme de ajutor de
stat.

Intensitatea ajutorului - este valoarea actualizata a ajutorului exprimata ca procentaj din valoarea
actualizata a costurilor eligibile.
- Produse agricole - sunt produsele enumerate in Anexa I la Tratatul CE cu excep{ia produselor

-

pescdregti;

- Transformarea produselor agricole - este o operaliune asupra produsului agricol in urma cdreia rezultd
de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitdlilor agricole necesare prepardrii unui produs animal
sau vegetal pentru prima vinzare;
- Comercializarea produselor agricole - inseamnd detinerea sau expunerea in vederea vdnzdrii, oferirea
spre vdnzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piafd, cu exceplia primei vinzdri de cdtre
un producdtor primar cdtre revdnzdtori sau operatori gi a oric[rei activitdli const6nd in prepararea unui
produs in vederea primei vdnzdi; o vdnzare de cdtre un producdtor primar cdtre consumatorii finali este
consideratd comercializare,
cazul in care se desfEqoard in localuri distincte, rezewate acestei
juridice
nerezidente se va depune un document similar
activitdli.rsoanelor

in

Administratorul schemei

- Furnizorul

de

ajutor de stat - Consiliul Local al municipiului Slobozia.

VI. Conditii de elisibilitate pentru activitati

si beneficiari

Art.6. Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
a) construirea/modernizarealextinderea de clidiri qi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori
economici, cu precddere IMM-uri, pentru activitdti de producfie qi/sau servicii;
b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de
sprijinire a afacerilor qi a drumurilor de acces - aceste activiteli sunt eligibile numai incazul in care se
poate argumenta cd valorificarea proiectului care face obiectul investiliei este afectatd de infrastructura
de acces deficitard;

c)

crearealmodernizarea/extinderea utilitdtilor de bazd din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor: stafiile de tratare a apei, unitdlile de furnizare a energiei qi a gazului, sistemul de canalizare,
cablarea clddirii, conectarea la refele broadband (internet);
d) dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite lmodernizate/extinse.

Art.l. Pot beneficia de facilitatile

prevazute

in

schema, intreprinderile unice care indeplinesc

urmatoarele conditii:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nicio
restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori, sau nu
se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la
bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
reprezentantul legal al intreprinderii unice nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de
catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
reprezentantul legal al intreprinderii unice nu furnizeaza informatii false;
solicitantul demonstreaza ca detine resursele financiare si operationale necesare pentru cofinantareaproiectului. ln acest sens vor fi evaluate:
- existenta resurselor administrative;
- existenta surselor de finantare stabilite pentru implementarea
proiectului ( rezultatul net din bilantul contabil al ultimilor 2
ani).
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g)

valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani
consecutivi ( 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii
financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul
in lei a 200.000 Euro;
h) valoarea totald a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueazd
transport de mirfuri in contul ter,tilor sau contra cost nu depdqeqte suma de 100 000 EUR pe
durata a trei exercilii financiare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru
achizi[ionarea de vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri; in cazul in care o intreprindere
care efectueazd transport rutier de mdrfuri in numele unor terfi sau contra cost desfbqoard gi alte
activitdfi pentru care se aplicd plafonul de 200 000 EUR, in cazul intreprinderii respective se
aplici plafonul de 200 000 EUR, cu condi{ia ca statul membru in cauzd sd asigure, prin mijloace
adecvate, cum ar fi separarea activitdlilor sau distincfia intre costuri, cd suma de care
beneficiazd activitatea de transport rutier de mdrfuri nu depdqeqte 100 000 EUR gi cd ajutoarele
de minimis nu se folosesc pentru achizifionarea de vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri;
i) sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau,
in canil in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost executata si creanta integral

j)
k)

recuperate.

solicitantii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale si
incompatibile sau utilizate abtziv nu sunt eligibili pentru a primi finantare in cadrul schemei.
indeplineste si alte conditii, respectiv:
- valoarea investitiei: peste 100.000 euro;
- numar de personal angajat: minim 5 noi locuri de munca;

Plafonul de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si
indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;

VII. Conditii

de acordare a

aiutorului de minimis

Art.1. (1) Ajutorul se acorda sub forma del. scutire la impozit cladiri si impozit teren datorat de
benificiarii ajutorului in mai multe transe, respectiv la data scadenta a creantelor fiscale, precum si
scutirea de la plata redeventei/superficiei datorate conform contractelor de concesiune/superficie.
(2) Ajutorul se acorda agentilor economici in limita sumei reprezentata de pragul de minimis, asfel
Valoarea bruta totalal a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi
echivalentul in lei2 a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi indiferent daca
ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare;
valoareatotald a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueazd
transport de mdrfuri in contul terfilor sau contra cost nu depdEeqte suma de 100 000 EUR pe
durata a trei exercilii financiare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru
achizi[ionarea de vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri; in cazul in care o intreprindere
care efectueazd transport rutier de mdrfuri in numele unor terfi sau contra cost desfrqoard gi alte
activitdti pentru care se aplicd plafonul de 200 000 EUR, in cazul intreprinderii respective se
aplicd plafonul de 200 000 EUR, cu condilia ca statul membru in cauzd sd asigure, prin mijloace
adecvate, cum ar fi separarea activitdtilor sau distinc{ia intre costuri, cd suma de care
beneficiazd activitatea de transport rutier de mErfuri nu depdgeqte 100 000 EUR;i ci ajutoarele
de minimis nu se folosesc pentru achizilionarea de vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri.

o
o

(3) Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei scheme, beneficiarul va da o
declaratie privind ajutoarele de minimis primite in acel an fiscal si in ultimii doi ani fiscali ( fie din
surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare).
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(4) Administratorul schemei va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de
minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.
(5) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pebaza declaratiei pe
propria raspundere a intreprinderii unice, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite de
aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale
statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 Euro (
100.000 Euro pentru intreprinderile unice care activeaza in domeniul transporturilor), echivalent in lei.
(6) In cazul in care valoarea totala a ajutoarel or de minimis acordate unei intrprinderi unice pe o
perioada de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu
prevederile prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru intreprinderile
unice care activeaza in domeiul transporturilor), echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest plafon.
(7) Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezerfiei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat
in sensul art.107(1) din Tratatul CE acordate pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul
genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in
parte prinh-un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia
Europeana.

VIII. Cheltuieli elieibile
Art.8. Cheltuielile eligibile in cadrul schemei sunt:

-

cheltuieli legate de achizitioanrea de terenuri cladiri si

echipamente;

arare a activelor de la terti se iau in
considerare cu conditia ca operatiunea sa se efectueze in conditiile pietei. Atunci cand achizitia este
insotita de alte investitii initiale cheltuileile legate de acestea din urma se adauga la costul de
rascumparare;
- cheltuielile legate de achizitia activelor inchiriate, altele decat terenurile si cladirile, nu pot fi luate

- in cazul achizitiei unei unitati, doar costurile de rascump

in considerare decat in cantl in care contractul de inchiriere ia forma unui leasing financiar si
prevede obligatia de a cumpara bunul la expirarea contractului de inchiriere. In cazul inchirierii
unor terenuri sau cladiri, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o durata de cel putin 5 ani dupa data
anticipata a finalizarii proiectului de investitii;
- cu exceptia cazului IMM-urilor si al preluarilor, activele dobandite trebuie sa fie noi. In cazul
preluarilor, activele pentru a caror achizitie s-a acordat deja un ajutor inainte de cumparare trebuie
sa fie deduse.
- cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari necorporale care cuprind acele cheltuieli legate de
transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de brevete, licente, sau cunostinte brevetate si
cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot sa depaseasca 50%6 din totalul costurilor
total eligibile a investitiei realizate in cazul in care beneficiarul de ajutor de stat este o intreprindere
mare. In cazul in care beneficiarul de ajutor de stat este o intreprindere mica sau mijlocie,
cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari necorporale pot fi acceptate integral;
- in cazul in care ca rezultat al efectuarii investitiei initiale a rezultat o crestere a numarului de
locuri de munca in categoria cheltuielor eligibile pot fi incluse si cheltuieli salariale. Locurile de
munca astfel create trebuie sa fi fost create intr-un termen de maxim / ani de la data finalizarii
investitiei.
- cheltuielile salariale includ urmatoarele componente: salariul brut al angajatului inainte de impozitare
si contributiile obligatorii la asigurarile sociale datorate de angajator;
- contributiile sociale datorate de angajator sunt: contributia de asigurari sociale, contributia de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate
si contributia de asigurari pentru somaj.
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comunitatii; ca societatea nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara,
faliment, dizolvarc, lichidare sau administrare speciala, respectiv ca societatea nu are activitati
suspendate sau se afla in alte situatii prevazute de lege;ca a beneficiat/nu a beneficiat in ultimii 2 ani
fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de stat si/sau de ajutor de minimis; ca nu au fost emise decizii
de recuperare a unui ajutor de stat; ca toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei au fost efectuate
pentru obiectiwl (cladirea) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscala.;
h) autorizatia de construire aferenta obiectivului de investitii realizat;
i) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform prevederilor legale;
j) dovada inregistrarii in contabilitate a valorii capitalizate a investitiei conform reglementarilor legale
in vigoare;
k) dovada numarului de angajati cu contract de munca in locurile de munca nou create ca unnare a
r ealizarii inve stiti ei ;
l) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea facilitatilor fiscale.
(2) Cererea se complet eaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta stampila si semnatura in
original a rcprezerrtantului legal al intreprinderii.
(3) Cererea pentru acordarea de facilitate fiscale completata, insotita de documentele justificative se
depune la registratura Primariei municipiului Slobozia, Directia impozite si taxe locale, fiind
inregistrata in registrul de intrari prin mentionarea datei si numarului de inregistrare.
(4) Cererile vor fi analizate in termen de maxim 30 zile. In urma procesului de evaluare,
compartimentul de specialitate va instiinta solicitantul despre rezultatul acesteia, evidenta acestora fiind
condusa cu ajutorul unui registru special.
(5) In cazul in care intreprinderea unica nu este exigibila sa primesca o alocare specifica in cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis ii comunica in
scris acest lucru.
(6) Pentru intreaga perioada in care se acorda ajutorul de minims, persoanele juridice trebuie sa achite
toate celelalte obligatii fata de bugetul local, la scadenta, in caz contrar inlesnirile acordate vor fi
revocate, urmand ca incepand cu data acordarii acestora sa fie calculate si accesoriile aferente
(7) Beneficiarul ajutorului de minims va mentine masa impozabila in proprietate pe toata perioada de
aplicare a schemei, instrainarea imobilelor conducand la incetarea aplicarii facilitatilor fiscale
(S) In momentul in care facilitatea fiscala acordata atinge limita intensitatii maxime admisibile, stabilita
prin prezenta hotarire, facilitatea acordata inceteaza de drept, fara vreo alta formalitate. Directia de
impozite si taxe va instiinta beneficiarul ajutorului de stat despre incetarea facilitatilor fiscale si va lua
masurile pentru stabilirea impozitului pe cladiri si teren, conform prevederilor legale.

XIII. Resuli privind raportarea si monitorizarea aiutorului

de minimis

cazul in care proiectul este exigibil pentru a primi o finantare in cadrul prezentei scheme
de ajutor de minimis si este selectat pentru finantarea in urma procesului de evaluare, administratorul

Art.

13. (1)

In

schemei de ajutor de minimis comunica in scris intreprinderii unice beneficiare cuantumul maxim al
ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, facand referire expresa la
Regulamentul CE nr.1407120I3, prin mentionarea titlului acestuia si a numarului de publicare in
jumalul Oficial al uniunii europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul furnizorului www.sloboziail.ro.

Art,l4 Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de
15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art.6 al O.U.G. nr.lI712006 privind procedurile nationale
in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.
13712007 referitoare la procedura de pregatire a notificarii si informarii.
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si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se fac in
conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de
Raportarea

monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.
175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.436 din data de28.06.2007.

Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei
scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza
schemei.Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea
conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare,
si de a dispune masurile care se impugn in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau
prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respective.
Fumizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de
Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national. In cazul in care exista indoieli
serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliului Concurentei poate sa solicite date si
informatii suplimentare si, dupa ca4 sa faca verificarila fata locului.

In caztl in care furnizorul nu are date definitive

privind valoarea ajutorului minimis, acesta va

transmite valori estimative.

Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari,

se

raporteazapana la 31 martie a anului urmator anului de raportare.

Functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al primariei au
obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele justificative depuse de catre intreprinderile
solicitante in cadrul schemei.

XV.Dispozitii finale

fut.

15. Formularele nr.1-3, fac parte integranta din prezenta schema.

Primar,
Adrian-Nicolae Mocioniu

Director executivo
ec.Virginia Adam
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ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
M(]NICIPruL SLOBOZIA
CONSILruL LOCAL

Formularul nr.l

CERERE PENTRU AJUTOR DE MINIMIS

......, cu sediul in
judetul... ... ... .....adresa (domiciliul squ sediul social
.... codpostal ........ te\efon.....................Fax
..........Cod de identificare fiscala
, inscrisa Ia registrul comertului sub nr.......
contabil-sef/director
reprezentata de director

Subsemnatul:
Localitatea
e-mail

(persoana

juridica)...

......

economtc

Solicit un ajutor de minimis in conditiile prevederilor schemei de minimis privind atragerea de
investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul municipiului Slobozia, aprobata prin H.C.L.
.........., constind in scutirea impozitului pe cladiri si/sau impozit pe teren
nr......

pentru

activele

;;;;i;";;;;i;,;;;;;:;;;;;;i*:ti
Descrierea succinta

a

corporale

rezultate

in

urma

investitiei

.........,in valoare

de

iy;T:':;o"",

"o

")*);;;;;;;,;i"J.!Ji'iJ\';:{trf:;!"i!:i"";:,!;"y;
proiectului
pentru care se solicita ajutor de minimis :

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente :
a) certfficat constatator emis de O/iciul Registrului Comertului de pe linga tribunalul unde isi are sediu
societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii:
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datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociati si reprezentanti legali ai intreprinderii unice,

domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale
intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, daca sunt sau nu in stare
de faliment, reorganizare judiciara sau alte situatii de lichidare a activitatii prevazute de lege;
b) certificat fiscal eliberat de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul contribuabilul
persoano juridica din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general
consolidate al statului, in original sai in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru
punctele de lucru;
c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde intreprinderea unica isi are sediul din care sa
rezulte cq nu are datorii la bugetul local, in original sau in copie legalizata,eliberat in conditiile legii,
inclusiv pentru punctele de lucru;
d) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii unice solicitante, in
cazul in care o alta persoana decat aceosta semneaza cererea;
e) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea;
fl bilantul contabil corespunzator ultimului exercitiufinanciar, avizat de DGFP, in copie certificata;
g) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (conform formularului nr. 2) din care sa
rezulte ca acesta nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de iudecata
printr-o hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru frauda, coruptie, implicare in
crima organizata sau orice alta activitate ilegala, care poate dauna interesului financiar national sau
al comunitatii; ca societqtea nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare
judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, respectiv ca intreprinderea unica nu
are activitati suspendate sau se afla in alte situatii prevazute de lege; ca a beneficiat/nu a beneficiat in
ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de stat si/sau de ajutor de minimis; ca nu au fost
emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat; ca toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei
aufost efectuate pentru obiectivul (cladirea) pentru core s-a solicitatfocilitateafiscala.;
h) autorizatia de construire aferenta obiectivului de investitii realizat;
i) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform prevederilor legale;
j) dovada inregistrarii in contabilitate a valorii capitalizate a investitiei conform reglementarilor legale
in vigoare;
k) dovada numarului de angajati cu contract de munca in locurile de munca nou create ca urmare a
realizarii investitiei ;
l) opisul cu do cumentele depus e pentru obtinerea facilitatilor fis cale.
identfficat(a) cu C.I. seria

Su b s e mnatu I /s ub s emn at a

..... eliberata ......
cu domiciliul in localitatea ............

nr

......

...nr...
......., functia ......
al intreprinderii unice
Str...

...

...

..... la data

.....b1...

...

de

......r'...,

....,sc...

...ap.... ... ...sector/iudetul... .'.
................,in calitate de reprezentata legal

declar pe propria raspundere ca toate informatiile
corecte
si complete. Inteleg ca orice omisiune sau
prezenta
sunt
cerere
consemnate
in
si
furnizate
incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita
conform legii.
Numele...
Functia...
Semnatura autorizata s i s tampila s olicitantului

Data s emnarii... ... ...
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* Se inscriu toate documentele

depuse, indicandu-se distict tipul documentului, numarul

si

data

acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul imputernicit cu verfficarea

si avizarea cererii.
Presedinte de sedinta,
S e cr

etarul municip iului

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPruL SLOBOZIA
CONSIUUL LOCAL

S lo b o zi

a

Formularul nr. 2

DECLARATIE PE PROPNA RASPUNDERE
Sub s emnatu I /s ub s emna t a

functia
unice...

seria nr
cu domiciliul in

.........., identificat(a) cu C.I.

la

data de

eliberata
localitatea

..........,in calitate de reprezentata legal al

intreprinderii
propria raspundere :
a) nu am fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de judecata printr-o
hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru frauda, coruptie,implicare in crima
organizata sau orice alta activitate ilegala, care poate dauna interesului financiar national sau al
comunitatii;
b) ca intreprinderea unica nu se aJIa in procedura de executare silita, insolventq, reorganizare
judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, respectiv nu are activitati
suspendate squ se afla in alte situatii prevazute de lege;
c) ca intreprinderea unica a beneficiat/nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs de
ajutor de stat (din surse ale statului,ale autoritatilor locale si/sau din surse comunitare) si/sau de
ajutor de minimis, care cumulate, sa conduca la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul
intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptarile in bloc sau printr-o
decizie adoptata de Comisia Europeana. Ca nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de
stat;
.......in
d) suma totala a ajutoarelor de minimis primite de Societatea Comerciala ...
surse
si/sau
din
(din
ale
locale
autoritatii
surse ale statului,
ultimii 2 ani fiscali si in anul in curs
comunitare) nu depaseste pragul de 200.000 euro.
...

... ...., declar pe

l2

... a beneficiat de aiutoare de stat
pana in prezent Societatea comerciala
in valoare de ............\ei, conform Schemei de exceptare
fl nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar
acest ordin nu afost deja executat.
g) ca intreprinderea unica nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe
alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile ale
investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme;
h) ca toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei aufost efectuate pentru obiectivul pentru care se)

a s olicitat facilitatea fis cala

Numele
Functia
Semnatura autorizata si s tampila s olicitantului ...

Data semnqrii
Presedinte de sedinta,
S e cretarul

muni

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
CONSIUUL LOCAL

cipiului

S I ob

ozia

Formularul nr. 3

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTA
a beneficiarilor scltemei de ajutor de minimis pentru privind atragerea de investitii si
sustinerea dezvoltarii economice in cadrul municipiului Slobozia

Nr.crtl Numele
data
solicitantului/
CUI

Denumirea
investitiei

Proces

Ajutor

investitiei

Numar
locuri

verbal

acordat

(euro)

de

de

munca
creat

receptie

Valoarea

ff
si data
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Intocmit
(nume, prenume,s emnatur a s i

st

ampil a)

Presedinte de sedinta,

Secretarul municipiului S lobozia

1,4

ROtttAUtn
JUDETUTIALOMITA
MUNICIPIULSLOBOZIA

Sim

PHIMAR

Nr.EU54ZiUZ.ll.Z0lU

EXPTINERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind Schema de ajutor de minimis pentru stimularea

investifiilor qi crearea

locuri de munci pe teritoriul Municipiului Slobozia

de noi

Proiectul de hotdrdre pe care

il

supunem analizei gi aprobdrii este promovat in baza

referatului cu nr. 8s381/2018 al Direcliei Impozite gi Taxe Locale.
Pentru a stimula incasarea veniturilor la bugetul local al Municipiului Slobozia, dar qi

pentru

a stimula dezvoltarea activitdlii

economice

a Municipiului

institutiei noastre s-a luat deciziaprivind instituirea mdsurii de acordare

Slobozia,
a

la

nivelul

facilitdlilor fiscale la

plata impozitului pe clddiri qi teren, precum qi scutirea de la plata redevenfei datorate conform
contractelor de concesiune/superficie incheiate cu persoanele juridice qi implicit, crearea de

noi locuri de muncd pe teritoriul Municipiului

in

Slobozia.

i

acest sens, a fost efectuatdo analizdde oportunitate in ceea ce priveqte acordarea

facilitdlilor sus-menfionate, printr-o schemd de ajutor de minimis, conform prevederilor Legii

privind Codul Fiscal, modificat qi completat, ale Regulamentului Comisiei
Europene nr. 140712013 privind aplicarea art. 107 qi 108 dinJratatul privind funclionarea

nr.

22712015

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
O.J.352124.12.2013, ale Legii concurenfei w.2111996, republicat[, modificat[ qi completatd,
respective ale Ordonanfei de urgenfd a Guvemului nr. 7712014 privind procedurile nalionale in

domeniul ajutorului de stat, precum qi pentru modificarea qi completarea Legii concurenlei
nr.2Ll1996.

Motivele care stau labaza propunerii prezentului proiect de hotdrdre sunt:

cregterea

gradului de ocupare a fortei de munc6, susfinerea dezvoltdrii sectorului economic, realizarea
de beneficii fiscale la bugetul local.

in vederea implernentlrii

reglement[rilor propuse prin ajutorul de minimis ce face

obiectul prezentului proiect de hotdrdre, Directia de Impozite qi Taxe Locale, impreund cu
1

compartimentele

de

specialitate

din cadrul

aparatului

de

specialitate

al

Primarului

Municipiului slobozi a, vor verifica respectarea condiliilor de eligibilitate ale activitalilor,
proiectelor qi cheltuielilor.
proiectului
Cu privire la cele mentionate anterior, propunem consiliului local aprobarea
qi crearea de
de hotdr6re privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor

noi locuri de munc[pe teritoriul Municipiului Slobozia'
prevederile legale care stau labazapromovdrii proiectului de hotdrdre:

I
I

Legea nr. 227 12015 privind Codul fiscal;
art.

7 din Legea nr.

5212003

privind transparenla decizional[ in administra]ia public6,

;i completdrile ulterioare;
art' 107
Regulamentului Comisiei Europen e m. 14072013 privind aplicarea prevederilot
gi art. 108 din Tratatul de Instituire a Comunitdfii europene in caztil ajtrtoarelor de

republicat6, cu modific[rile

I

T

minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. O.J. L352124.12.2013;
OUG nr.7712014, privind procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum 9i
pentru modifi carea gi complet

ar ea

Legli concurente i nt.

21 I 199 6 ;

r

Legeaconcurenfei nr. 2111996, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

I

art.

36

alin. (2)

lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. e) din Legea 21512001,

administrafia publicd locald, cu modificdrile qi completdrile ulterioarS'

2

privind

ROMANIA

W

lgffi

*'

*::ffr'-ffi,#lit#i'ffiffi:::'#;::*'

ffiffi

Directia ImPozite si Taxe Locale
88381/02.11.2018

REFERAT
de minimis privind atragetea de
Slobozia
investitii si sustiner ea dezvoltarii economice in cadrul municipiului

privind aprobarea schemei de ajutor

Fiscal cu
Avand in vedere prevederile Legii 22712015 privind codul
Comisiei
modificarile si .o-pl.t*ile ulteriour., p.tutderile Regulamentului
108 din Tratatul de
Europene nr.tlOih7l3 privind aplicarea art.107 si
minimis, publical
Instituire a Comunitatii Europene i, ,arul aiutoarelor de
Legea
in Jumalul Oficial al uniunii E.nop.tte nr.o.J. L 35211124'12'2013'
si completarile
concurentei nr. 211L996, republicata, cu modificarile
a facilttalilor fiscale
ulterioare, propun aprobarea procedurii de acordare
de la plata
ta p,IXu i-poritofui'pe cladiri si teren, precum si scutirea
incheiate cu
redeventei datorate conform contractelor de concesiune
de noi locuri de
plrroun.te juridice, pentru stimularea investitiilor si ,"eafea
de ajutor de
munca pe teritoriui municipiului Slobozia (schema locala
minimi s), conform anexei la pr ezentul referat'
juridice sunt:
Motivele acordarii facilitatilor contribuabililor persoane
sustinerea .dezvoltarii
cresterea gradului de ocupare a fortei de munca,
local'
sectorului economic ,realizatea de beneficii fiscale |a bugetul
de
Directia Impozite si Taxe Locale impreuna cu compartimentele
primarului municipiului
specialitate din .uarU aparatului de specialitate al
ale activitatilor,
srobozia, vor verifica respectur.u .orrditiilor de eligibilitate
a cererilor
proiectelor si cheltuielilor. In uflna procesului de evaluare
cu propuneri de
solicitantilor de ;j",;t de minimis se va intocmi un referat
aprobate'
acordweln a.ordire de facilitati fiscale conform schemei

Director executiv,
ec.
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ANALIZA DE
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ORTUNITATE

slobozia si a *ea
pentru a stimura dezvoltarea activitatii economice a municipiului
pe
acordfurii de inlesniri la plata impozitului
impun"
se
munca,
de
rocuri
roi
conform
prata redeventei/superfi,ciei datorate
:ladiri, impoziturui pe teren precum si de la
printr-o schema de ajutor de minimis'
:ontractelor de conCesiune/sup.rfi"i.

"o,;;;;

ImPactul financiar si social
facilitati pentru contribuabilii persoane
acestor
acordarii
ea
aprobar
ca
consideram
locale' la
colectare a rmpoz\telor si taxelor
uridice va duce la creqterea gradului de
locuri de munca
ica amunicipiului si la generarea de noi

Jezvoltarea econom

BAZALEGALA
cu modifioarile si completarile ulterioare;
Legeanr, 22712015 privind Codul fiscal,
Normelor Metodologice de apiicare
_ Hotarirea Guvernului nr. 112016 privind aprobarea
completarile ulterioare;
a Codului Fiscal, cu modificarile si
rn, r17 12006 privind procedurile nationale in

-

ordonanta de urgenta a Guvernului
si completarile ulterioare;
domeniul ajutorului de stat, cu modificarile
privind aplicarea prevederilor art' 107
- Regulamentur comisiei Europene nr. L40712013
.urop.n. in cazul ajutoarel0r de minimis'
si art, 10g din Tratatul delnstituire a comunitatii
nr' L 352124'12'2013;
publicat in Jurnalul oficial al Uniunii Europene
si completarile ulterioare'
_Legeaconcurentei nr. 2urgg|repubricata, cu modificarile

-
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JUDETULIALOMITA
MUilIICiPIUTSLOBOZIA
1, 920023. Judslul latomua CUI 4385352
Talefon: O243l231.4O1, Fsxr O24N212-t 4S
Wob$lte: hnpy^ilww.slobozlolLro Em€l{: oftlco@munlclplulstobozl a.ro

Adreu:$lobozla; $trada Eplscoplot nr.

DURA^TA SCffiMEI
Perioda de valabilitate a schemei de minimis este cuprinsd intre data de 1 ianuarie
2019 si 31 decembrie 2A23.

BENEFICIARII $I BUGETTTL SCHEMEI

(t) Numlrul estimat de beneficiari este de 20 persoane

juridice.

Valoarea totalb estimatd a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul
prezentei scheme, pe intreaga duratd de aplicare a acesteia, este de 1.000.000 lei.

(z)
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SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA
PE
II{VESTITIILOR SI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA
TERTTORIUL MUNICIPIULUT SLOBOZIA
I. Dispozitii generale

Art. 1.

" stimularea
(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita
Slobozia".
investitiilor si crearea de noi rocuri de munca pe teritoriul municipiului
va face numai cu
(2) Acordar.u uirrtorului de minimis in ca[rul acestei scheme se
comisiei
,.rp.rtur"a crite;iilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul
de Instituire a
Eu)opur" nr,l407/20ij privini aplicar"? *t.107 si 108 din Tratatul
publicat in Jumalul Oficial al
Comunitatii Europene in cazul aiLtoarelor de minimis,
Uniunii Europene nr.O.J. L 3521 | 124'12'2013'
(3) Schema se aplica in localitatea Slobozia'
'141
de notificare catre
We"enta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei
comisiei Europene
comisia Europeana in conformitate cu prevederire Regulamentului
a comunitatii
nr.l407/20r3 privind aplicarea art.107;i 10g din Tratatul de Instituire
de minimis' publicat in
Europene in cazul ajutoarelor de minimis, tn cazul ajutoarelor
Jumalul oficial al uniunii Europene nr. L 352lll din24.I2'2013'
II. Obreelivu I si scopt{lcheme!
Art.2.
municipiului
(1) Aceasta schema are ca obiectiv dezvoltarea regionala a teritoriului
de noi locuri de munca ca
StoUoriu prin sustinerea realizat\i de investitii si a crearii
urmare a realizarii investitiei.
(2) Obiectivele sPecifice sunt:
- dezvoltarea regionala;
- cresterea gradului de ocupare al fortei de munca;
in plan
- stimularea intreprinderilor unice care dezvolta activitati economice cu efecte
economico-social.

III. Baza legala
1

Art.3
de minimis este elaborata in conformitate cu
la
- Legea ff,22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarirea Guvernului nr. 112016 privind aprobarea Norm elor Metodoiogice de aplicarr
a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11712006 privind procedurile nationale ir
domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul Comisiei Europene nr. 140712013 privind aplicarea prevederilor art. 101
si art. 108 din Tratatul delnstituire a Comunitatii europene in cazul ajutoarelor dt
minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352124.12.2013;
-Legeaconcurentei nr. 2111996 republicata, cvmodificarile si completarile ulterioare.
(Z)Inconformitate cu dispozitiile art. 456 alin (1) lit.i si art.464 alin.(l) lit.n, din Legei
t''l

\ Drezenfq

\^,,f^^--

cr:hemn de A1l rtor

22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si t
art.20 din Legea nr, 18612013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale
consiliile locale pot acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pt
platr
scutirea de
teren, datorate de catre persoanele juridice, precum,,

si

la

redeventei/superficiei datorate conform contractelor de concesiune/superficie il
conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avind ca obiectiv dezvoltarei
regionala si crearea de noi locuri de munca.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 4. Prezenta schema se adreseaza inlre,prinderilor unice care activeaza in
sectoarele de activitate si indeplinesc criteriile prevazute de Regulamentul

toatr
(CE

nr.140712013 pentru aplicarea arl, 107 si 108 din Tratatul privind ajutorul de minimis, cr
exceptia
Prezerfia schema de minim,r nu se aplica peptru:

(a) ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea il
sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE
Consiliului;
(b) ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea ir
productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa I I'
Tratat;
(c) ajutoarele acordate intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea il
transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerat
in Anexa IlaTratat, in urmatoarele cazuti:
(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau
cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sa
introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
(ii) atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sa
integrala catr e producatorii primari ;
nr .10412000 al

catre tari terte sau catre state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor
destinate indintarii
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
a. rnroduselor nationale fat[ dg
nreferenfialh
sJulveavrv
--- r---,
^i,,rnorolnr" nnnr{irinf,cl+, Ao :iltilizerea

(d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export

ii

/^\
\-,,,

produsele imPortate

Art.S. In sensul prezentei proceduri urmatorii termeni

se definesc astfel:

orice persoand juridicd indiferent de forma de orgarizarc, care
desfdgoard activit1li in scop lucrativ total sau parlial conform Legji 3lll990 privind

- intreprindere

socieiAlile comerciale republicatd cu modific[rile qi complet[rile ulterioare.
- intreprindere unicd - toate intreprinderile intre care existd cel putin una dintre relaliile
urmEtoare
(a) o intreprindere deline majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenlE. dominantS asupra altei
intreprind.ti in temeiul unui iontract incheiat cu intreprinderea in cauzd sau in temeiul
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) ; intreprindere care este aclionar sau asociat al unei alte intreprinderi 9i care
controleaz[- singurd, in baza unui acord cu alli aclionari sau asocia{i ai acelei
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asocialilor
intreprinderii resP ective.
intreprinderile care intrelin, cu una sau mai multe intreprinderi, relaliile la care se face
referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice;
in cazulin care o intreprindere iqi desfdEoard activitatea atAt in sectoarele menlionate la
alineatul (1) literel" (u), (b) sau (c), cdt qi in unul sau mai multe sectoare sau domenii de
activitate' incluse in domeniul de aplicare al prezentului regulament, prezentul
regulament se aplicd ajutoarelor acordate pentru aceste din urm6 sectoare sau activitSli,
cricondilia ca rtutrl membru in cauzd sd se asigure, prin mijloace corespunzdtoare,
precum separarea activitdlilor sau o distincfie intre costuri, cd activitdlile desfrqurate in
de
sectoarele excluse din domeniul de aplicare alprezentului regulament nu beneficiazd
ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezentul regulament.
- Facilitate fiscala - scutire sau reducere la plata impozitelor gi taxelor locale acordate
qi
(alocare specific6 individual d - valoarea totald a scutirii la plata impozitului pe clddiri
iru, u impozitului pe teren, sau, dupa caz, a redeventei rezultate din contractele de
juridice in
concesiune, care pout. fi acordata unei intreprinderi,contribuabililor persoane
cadrul prezentului regulament (schemd locald de ajutor de stat).
- Intreprinderile miJi si mijlocii - IMM sint intreprinderile care respecta criteriile
prevazutein anexa I la Regulamentul(CE) nr. 800/2008 a Comisiei din 6 august 2008 de
declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piala comuna in aplicarea art.
^J

107 si 108 di tratat ( Regulamentul Comisiei Europene m. 199812006 privind apl
Oficial al
cle -^-----'^--rf
minims-or-rhlicat in
a.rt. 107 si 108 in ca.ntl air-rtoml'-ri
--- Jiurn"lul
-iJ -'- - --^^--*
Europene nr. OJ
379128.12.2006.In prezenta schema microintreprinderile sur
incadrate in categoria intreprinderilor mici.

L

-

Investilie ini1ial6

- o investilie in active corporale qi necorporale referitoare l

infiinlarea de noi unitd1i, extinderea unei unitdli existente, diversificarea producliei unr
unitdli prin adSugarca unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentald
ansamblului procesului de productie a unei unitdli existente. Poate fi consideral
investitie initiala si o investitie in capital frx realizata sub forma achizitionarii unc
active legate de o unitate care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi cumparatr
cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi aflate i
dificultate.
- Investitor - persoandjuridicd romAnd organizatd conform Legii nr. 3llt990 privin
societdfile comerciale, sau persoane juridice nerezidente in Romdnia .
- Imobilizari corporale - inseamna acele cheltuieli legate de achizitionarea/realizarea d
cladiri, hale industriale, masini si echipamente de lucru, terenuri.
- Valoarea investitiei initiale - totalitatea costurilor de rcalizare a investitiei inregistrat
in evidentele contabile ale investitorului.
- Locuri de munca create direct de un proiect de investitii - inseamna locurile de munc
legate de activitatea care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de munca create ir
urma unei cresteri a ratei de utilizare a capacitatii create de investitii.
- Numdr de personal - numdrul de persoane angajate de investitor cu contract de munc;
pe perioadd nedeterminatd.,justificat prin declarafia lunard/trimestriala depusd la organu
fiscal, in cazul persoanelor juridice rezidente in Romdnia. in cazul persoanelor juridicr
nerezidente se va depune un document similar.
- Profil de activitate - reprezint[ activitatea desfEquratd de investitor, corespunzito
clasificafiei activitillilor din economia na{ionalb, cu ponderea cea mai mare, inscrisb ir
situa{iile financiare ale investitorului.
- Costuri eligibile - sunt cheltuieli legate de investilia ini1ial6, constand in imobilizar
corporale, respectiv cheltuieli legate de imobile de natura constructiilor,
- Rata de actualizare este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentn
Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial aI Uniuni
europene si pe intemet.
- Alocare specifica individual a - reprezinta valoar ea totala a scutirii Ia plala impozitulu
pe cladiri si/sau a impozitului pe teren care poate fi acordata unei intreprinderi, in cadru
prezentei scheme de ajutor de stat.
- Intensitatea ajutorului - este valoarea actualizala a ajutorului exprimata caprocentaj dir
valoarea actualizata a costurilor eligibile.
- Produse agricole - sunt produsele enumerate in Anexa I Ia Tratatul CE cu exceplie

produselor pescdregti ;
- Transformarea produselor agricole este o operafiune asupra produsului agricol in
urma cbreia rezultd de asemenea un produs agricol, cu exceplia activitdlilor agricole
necesare prepardrii unui produs animal sau vegetal pentru prima vdnzare;

-

4

produselor agricole - inseamnd delinerea sau expunerea in vederea
vdnz1rii, oferirea spre v0nzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe pia!6, cu
exceplia primei vdizlride c6tre un producbtor primar cdtre rcvdnzdtori sau operatori gi a
ori.irli activit6li constand in prepararea unui produs in vederea primei vdnzdri; o
v6nzare de c6tre un producl-tor primar q.htre consumatorii finali este consideratd
comercializare, in cazil in care se desfbgoard in localuri distincte, tezewate acestei
activitbli.rsoanelor juridice nerezidente se va depune un document similar

- Comercializxea

Administratorul schemei Furnizorul de ajutor de stat

-

Consiliul Local al

municipiului Slobozia.

VI. Conditii de elieibilitate pentru activitati si beneficiari
Art.6. Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
a) construirea/modernizarcalextinderea de clddiri gi anexe aferente, care vor fi$ilizate
de operatori economici, cu precddere IMM-uri, pentru activit[1i de produc]ie qi/sau
servicii;
b) construirea/modem\zarca/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor qi a drumurilor de accqs - aceste activitdli sunt
eligibile ,rrrnuiio cazul in care se poate argumenta cd valorifrcwea proiectului care face
obiectul investiliei este afectatd de infrastructura de acces deficitard;
c) crearea/moderniznealextinderea utilitdlilor de bazd din interiorul structurii de
,pri.littir. a afacerilor: stafiile de tratare a apei, unitdlile de furnizare a energiei qi a
faiuIui, sistemul de canalizare, cablarea clddirii, conectarea la relele broadband
(intemet);
d) dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor
c

onstruite I mo demizatelextins e.

Art.1. pot beneficia de facilitatile prevazt$e
indeplinesc urmatoarele conditii

in

schema, intreprinderile unice care

:

a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) nu ,rrni i1 stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic,
nu au nicio restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor
aranjamente intre creditori, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele
mentionate anterior, reglementate prin lege;
c) nu inregistre aza datoril publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte
contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de
legislatia in vigoare;
d) reprezentantuilegal al intreprinderii unice nu a fost supus unei condamnari in
ultimii 3 ani, de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau eticprofesionale;
e) ieprezentantul legal al intreprinderii unice nu furnizeaza informatii false;
5

0

si operationale
solicitantul demonstreaza ca detine resursele financiare
n"niectrrlrri Tn acest sens vor fi evaluate:
^^ finonra'oo
rrrrsrrewr'*
-^^+dtr} vvI-^ -^P\/IILT
existenta resurselor administrative ;
- existenta surselor de finantare stabilite pentru implemenlarea
2
proiectului ( rezultatul net din bilantul contabil al ultimilor

ani)'

g)

'

,r^ --^:-^:,^^;^ acordate
nnnnAo*air'r+.enrinrlerii
intreprinderii tunice pe o perioacll
eatotilaa ajutoarelor de minimis
(2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cr
de 3 ani
cu prevederile prezente
"ons.crrtivi
valoarea alocarii financiare acordate in conformitate

valoar

Euro;
Scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000
unice car
h) valoarea to,taidt a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi
sau contra cost nu depaqeqte sum
efectueaza t a.rspoide marfuri in contul terlilor

Aceste ajutoare de minimi
de 100 000 EUR pe durata atreiexercilii financiare.
pentru transportul rutier d
nu pot fi^trtilizate pentru achizilionarea de vehicule
rutier de mdrfur
mdrfuri; In cazul in-care o intrepiindere care efectueazdtransport
pentru care s
in numele unor terli sau contia cost desfbqoari gi plte activit[1i
respective se aplic
aplicd plafonul de 200 000 EUR, in cazul intreprinderii
cauzd sd asigure' pri
plafonul de 200 000 EUR, cu condiiliu rustatul membru in
distinclia intre costuri' c
mijloace adecvate, cum ar fi separaiea activitSlilor sau
rutier de mdrfuri nu depdqeqt
suma de care beneficia zd activitatea de transport
pentru achizifionatea d
100 000 EUR qi c6 ajutoarele de minimis nu se folosesc
vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri;
Europene de recuperare a unui ajutc
sa nu fi fost subiectui unei decizii a Comisiei
de decizii, aceasta a fol
de stat sau, in cazvl in care a facut obiectul unei astfel
executata si creanta integral recuperate'
a unor ajutoar
solicitantii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare
nu sunt eligibili pentru
declarate ilegale si incompatibile sau utiliz ate abuziv
primi finantare in cadrul schemei'
k) indeplineste si alte conditii, respectiv:
- valoarea investitiei: peste 100'000 euro;
- numar de personal angajat: minim 5 noi locuri de munca;

i)
j)

plafonul de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau c
din surse nationale sa
obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat
comunitare;

vII. conditii

de acordare a aiutorului de minimis

cladiri si impozit tere
Art.1, (1) Ajutorul se acorda sub forma de: scutire la impozit
Ia data scadenta
datorat de benifi.iurii ajutorului in mai multe transe, respectiv
datorate confor
creantelo, firrotu, fr"."* si scutirea de la plataredeventei/superficiei
contractelor de concesiune/superficie'

limita sumei teptezentata de pragul de
(2) Ajutorul se acorda agentilor economici in
minimis, asfel:
unei intreprinderi unice nu
o valoarea bruta totalal a ajutoareror de minimis acordate
Euro, pe o perioada de trei ani fiscali
poate depasi echivalent"i i" i.it u iOO'OOO
zcitdzt din s'rse nationale sau
consecutivi indifereni .iouo^ aj-.itorul a fost

o

comunitare;
unei intreprinderi unice care
valoar eatolald,a ajutoarelor de minimis acordate
suma
contul terfilor sau contra cost nu depaqeqte
efecrueazri transport de marfuri in

del00000EURpedurataatr:eiexercifiifinanciare.Acesteajutoaredeminimis
pentru transportul rutier de
nu pot fiutilizate pentru u"n)Jio"u,,"u'd"vehicule
rutier de marfuri
efectueaza transport
marfuri; In cazulir, .ur. o intreprinderecare
alte activitlli pentru care se
in numele unor terli sau contra fost desfrEoard Ei
respective se aplica
aplicdplafonul ae boo 000 EIIR ,in cazulintreprinderii
membru in cauzd s5 asigure' prin
plafonul de 200 000 EIIR, cu condi lia castatuf
sau distinclia intre costuri' c5
mijloace ud.*ut., cum ar n;;;;t;ea activit'lilor
depdqeqte
de transport rutier de mdrfuri nu
suma de care beneficia z6 activitatea
nu se folosesc pentru achizilionarea de
100 000 EUR qi c6 ajutoarere de minimis
vehicule pentru transportul rutier de mdrfuri'

in cadrur acestei scheme, beneficiarul
(3) pentru a beneficia de finantare nerambursabila
primite in acer an fiscal si in ultimii doi
minimis
de
ajutoarere
privind
declaratie
va dao
comunitare)'
ale autoritatilor locale, fie din surse
ani fiscali ( fie din surse ale statului sau
a mai beneficiat de alte ajutoare
(4) Administratorur schemei uu u.rin. a dacasoricitantul
eligibile'
,,ut sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli
pebaza
dZ minimis dupa ce va verifica'
ajutor
un
acorda
va
sJhemei
(5) Administratorul

i.

ca suma totala a

unice' faptul
declaratiei pe propria ,urpurrO.r.- u intreprinderii
pe parcursul unei peiioade de trei ani fiscali'
ajutoarelo, a, ,it i*is primite de aceasta
sau are autoritatilor locale, fie din
ituturui
ul.
surse
din
fie
curs,
in
fiscar
incrusiv anul
Euro ( 100'000 Euro pentru
sufse comunitare, nu depaseste pragul de .200'000
transporturilor), echivalent in lei'
intreprinderile unice care ictiveazain Jo-.niul
di minimis acordate unei intrprinderi
(6) In cazurin care varoarea t"oiu a ajutoareror

cumulata cu valoarea alocarii financiare
unice pe o perioada de trei ani consecutivi,
prrr,"ntei scheme, depaseste pragul de 200'000
-irrt
acordate in conformitate .r, pr.u.J.ril"
domeiul
.prinderile unice cate activeaza
Euro (100.000 Euro pentru
nu poate beneficia de prevederile schemei'
transporturilor), echivalent in lei, solicitantul
nu depaseste acest plafon'
nici chiar pentru aceaftactiune dln ajutor cale
se vor cumula cu alte
iu minimis acordate in cadrul prezetxei scheme nupentru aceleasi costuri
(7) Ajutoar
"I"
Tratatul cE acordate
ajutoare de stat in sensul art.107(1) din
o intensitate a ajutorului de stat care
daca un astfel de cumur generea.r-a
erigibile
in fiec ate caz in parte printr-un regulament
depaseste intensitatea maxima stabiiita
adoptatade Comisia Europeana'
privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie

in

,

VIII. Cheltuieli elieibile
7

!

Art.8. Cheltuielile eligibile in cadrul schemei sunt:
- cheltuieli legate de achizitioanrea de terenuri cladiri si echipamen
- in cazul achizitiei unei unitati, doar costurile de rascump arare a activelor de la te
se iau in considerare cu conditia ca operatiunea sa se efectueze in conditiile piet
Atunci cand achizitia este insotita de alte investitii initiale cheltuileile legate

:

acestea din urma se adauga la costul de rascump arare;

- cheltuielile legate de achizitia activelor inchiriate, altele decat terenurile si cladiri
nu pot fi luate in considetare decat incazul in care contractul de inchiriere ia forr
unui leasing financiar si prevede obligatia de a cumpara bunul la expirar
contractului de inchiriere .In cazul inchirierii unor terenuri sau cladiri, contractul
inchiriere trebuie sa aiba o durata de cel putin 5 ani dupa data anticipata a finaliza
proiectului de investitii;
- cu exceptia cazului IMM-urilor si al preluarilor, activele dobandite trebuie sa I
noi. In cazul preluarilor, activele pentru a caror achizitie s-a acordat deja un ajut
inainte de cumparare trebuie sa fie deduse.
- cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari necorporale care cuprind ace
cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de brevel
licente, sau cunostinte brevetate si cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuir
nu pot sa depaseasca 50Yo din totalul costurilor total eligibile a investitiei realizate
cazul in care beneficiarul de ajutor de stat este o intreprindere mare. In cazu| in ca
beneficiarul de ajutor de stat este o intreprindere mica sau mijlocie, cheltuieli
aferente investitiilor in imobilizari necorporale pot fi acceptate integre
- in cazul in care ca reniltat al efectuarii investitiei initial e a rezuliat o cresteie
numarului de locuri de munca in categoria cheltuielor eligibile pot fi incluse
cheltuieli salariale. Locurile de munca astfel create trebuie sa fi fost create intr-u
termen de maxim I ani de la data finalizariiinvestitiei.
- cheltuielile salariale includ urmatoarele componente: salariul brut al angqatului inain.
de impozitare si contributiile obligatorii la asigurarile sociale datorate de angajator;
- contributiile sociale datorate de angajator sunt: contributia de asigurari social,
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributl
pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.

fX. Durata schemei

Art.9.

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 01.01 .2015
31,12.2023.

X. Bugetul schemei

Art. L0. Vaioarea totala

estimata a ajutorului de minimis cate va fi acordat in cadrt
prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 1.000.000 € defalcat
dupa cum urrneaza:

ffi
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2019

An

2020

2021

2022

2023

TOTAL

150.000

200,000

200.000

1.000.000

*''

Euro

250.000

200,000

I

XI. Efecte
20.
LL. Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum
prin aplicarea schemei estim am ase obtine urmatoarele efecte si beneficii:
- dezvoltarea economica amunicipiului;
- creareade noi servicii, activitati;
- investitiile genere azalocuri de munca pe de o parte si in acelasi timp masa impozabila
viitoare pe de altaparte, careva determina o crestere a veniturilor bugetare .

Art.

XII. Modalitatea de implementare

a schemei

Art. lZ. (1) Orice solicitant care doreste sa beneficieze de ajutorul de stat, in conditiile
prezentei scheme, depune la registratura Primariei municipiului Slobozia - Directia de
impozite si taxe, o ,.r.r. (conform formularului nr. I la pteTenta) prin care se solicita
acordarea de facilitati fiscale pentru investitiile efectuate, insotita de urmatoarele
documente justifi cative :
pe linga
a) certificate constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de
tribunalul unde isi are sediu societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele
informatii: datele de identi frcare, codul unic de inregistrare, asociati si reprezentanti
legali ai intreprinderii unice, domeniul de activitate principal si toate domeniile
ultimei mentiuni
secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii unice, data
inscrise in registru si obiectul acesteia, daca sunt sau nu in stare de faliment,
reorgarizare ;u-diciara sau alte situatii de lichi dare aactivitatii prevanfie de lege;
b) c"ertificat fiscal eliberat de organul flrscal in a carui ruza teritoriala isi are sediul
plata catte
contribuabiiul persoana juridica din care sa renilte indeplinirea obligatiilor de
in
bugetul g.n.rul consolidate al statului, in original sau in copie Iegahzata' eliberat
conditiile legii,inclusive pentru punctele de lucru;
isi are sediul
c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde intreprinderea unica
legalizata,
din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul local, in original sau in copie
eliberat in conditiile legii,inclusiv pentru punctele de lucru;
d) imputernicire semnata si stampilata de reprezerftantul legal al intreprinderii unice
solicitante ,in cazvl in care o alta persoana decat aceasta Semneaza cererea;
e) o copie a cartii de identitate apersoanei imputernicite sa semneze cererea;
g Uituntut contabil corespunzator ultimului eiercitiu financiar, avizat de DGFP, in copie
cerlificata1,
2)
g) declaratie pe propria raspunder e a reprezentantului legal (conform formularului nr'
catre nici
din care sa rezulte ca acesta nu a fost rupur unei condamnari in ultimii 3 ani de
o instanta de judecata printr-o hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui process
9

pentru frauda, coruptie, implicare in crima organizata sau orice alta activitate ile
care ooate dauna interesului financiar national sau al comunitatii; ca societatea nu se
in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, dizol
lichidare sau administrare speciala, respectiv ca societatea nu are activitati suspendat
sau se afla in alte situatii prevazute de lege;ca a benefici atlnu a beneficiat in ultimii 2 ar
fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de stat si/sau de ajutor de minimis; ca nu au fot
emise decizii de recuperare aunui ajutor de stat; ca toate cheltuielile cuprinse in valoare
investitiei au fost efectuate pentru obiectivul (cladirea) pentru care s-a solicitat facilitate
fiscala.;
h) autorizatia de construire afercntaobiectivului de investitii realizat;
i) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform prevederilo
legale;

j)

dovada inregistrarii

in

contabilitate

a valorii capitahzate a

investitiei confon

reglementarilor legale in vigoare;
k) dovada numarului de angajati cu contract de munca in locurile de munca nou creat
ca unnare a realizatii investitiei;
1) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea facilitatilor fiscale.
(2) Cererea se completeazain limba romana prin tehnoredactare si poarta stampila s
semnatura in original arcprezentantului legal al intreprinderii.
(3) Cererea pentru acordarea de facilitate fiscale completata, insotita de documentel
justificative se depune la registratura Primariei municipiului Slobozia, Directia impozit
si taxe locale, fiind inregistrata in registrul de intrari prin mentionarea datei si numarulu
de inregistrare.
(4) Cererile vor fi analizate in termen de maxim 30 zile.In uffna procesului de evaluare

compartimentul

de specialitate va instiinta solicitantul despre rezultatul

acesteiz

evidenta acestora fiind condusa cu ajutorul unui registru special.
(5) In cazul in care intreprinderea unica nu este exigibila sa primesca o alocare specific
in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor d,
minimis ii comunica in scris acest lucru.
(6) Pentru intreaga perioada in care se acorda ajutorul de minims, persoanele juridic
trebuie sa achite toate celelalte obligatii fata de bugetul local, la scadenta, in caz contra
inlesnirile acordate vor fi revocate, urmand ca incepand cu data acordarii acestora sa fi,

calculate si accesoriile aferente
(7) Beneficiarul ajutorului de minims va mentine masa impozabila in proprietate pe toat;
perioada de aplicare a schemei, instrainarea imobilelor conducand la incetarea aplicari
facilitatilor fiscale
(8) In momentul in care facilitatea fiscala acordata atinge limita intensitatii maxim,
admisibile, stabilita prin prezerfia hotarire, facilitatea acordata inceteaza de drept, farr
vreo alta formalitate. Directia de impozite si taxe va instiinta beneficiarul ajutorului d,
stat despre incetarea facilitatilor fiscale si va lua masurile pentru stabilirea impozitulu
pe cladiri si teren, conform prevederilor legale.

Ir
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X[I. Reeuli pfiyind raportarea
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si monitorizarea

aiutorulqi de mininlis

Art. 13. (1) In cazul in care proiectul este exigibil pentru a primi o finantare in cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis si este selectat pentru finantarea in urma
cnhernpi r{e trirrfnr r:!e tninirw'.c comttnieg irr scris
o.rolrraro
ar{rninicfr.ofnn'rl v-^-:!^^-;g^:iriiitti-!La;i
sv
vVeise^!,
^-^^o.rr1r'i lo
intreprinderii unice beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si
caraiterul aoestuia de ajutor de minimis, facand referire expresa la Regulamentul CE
nr.I40712013, prin mentionarea titlului acestuia si a numarului de publicare in jurnalul
Oficial al uniunii europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va publicata integral pe site-ul furnizorului
yrvvvuiiiiii

fi

www.sloboziaiLro.
va transmite spre informare Consiliului Concurenteiptezenta schema
in termen de 15 zile dela data adoptarii acesteia, conform art.6 al O.U.G. nr.ll7l2006

Art,l{ Furnizorul

privind procedurile nationale

in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si

completarile ulterioare, aprob ata prin Legea
pregatire a notificarii si informarii.

nr.

13712007 referitoare la procedura de

Raportarea si monitorizareaajutoarelor de minimis acordateirlbaza prezentei scheme se
fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind

procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul
Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
ParteaI, nr. 436 din data de 28.06.2007 .

Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in
bazaprezentei scheme pe o durata de 10 ani de la datala care ultima alocare specifica a
fost acord ata in baza schemei.Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile
necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in
domeniul ajutorului de stat.

Fumizorul are obligatia de a supraveghea pefinanent ajutoarele de minimis acordate,
aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impugn in cazul incalcarii conditiilor
impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la
momentul respective.

Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in
termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de
stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la
nivel national. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de
crtre fumizor, Consiliului Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare
si, dupa caz,) sa faca verificari la fata locului.
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privind valoarea ajutorului
rn cazul in care furnizorul nu are date definitive
CLtglvDLCl

+--ncrnifo rralnri esfimative

^ vrqrrsrr^^9i

Erorile constatate de furnizor

S1

corectiile legale, anul ari, recalculari,

a anului urmator anului de raportare.
rambursari, se raporteazapalala 31 martie

de specialilatg din aparatul propriu e
Functionarii publici din cadrul compartimentelor
privind documentele justificativ
primariei au obrigatia de l-pastra confidentialitatea
catre inleprinderile solicitante in cadrul schemei'

;6;de

XV .Disp ozitii finale
prezenta schema'
Art. 15. Formularele nr.1-3, fac parte integranta din

Primar,
Adrian-Nicolae

onlu

Director executiv,
Adam
ec.

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
CONSIUUL LOCAL

Formularul nr.l

CERERE PENTRU AJUTOR DE MINIMIS

Subsemnatul:
Localitatea

(persoana

juridica)...
judetul...

..

adresa

(domiciliul

cu sediul in
sau sediul social
......Fax
Cod de identificare fiscala

e-mail

co

nt ab il

-s

ef/ d ir e c t o r

economtc

Solicit un ajutor de minimis in conditiile prevederilor schemei de rytinimis privind atragerea de
investitii si sustinerea demoltarii economice in cadrul municipiului Slobozia, aprobata prin H.C'L.
., constind in scutirea impozitului pe cladiri si/sau impozit pe teren
nr...,,.
...,,,.,lealizata in Municipiul Slobozia, Judet lalomita, avind ca
rezultat asigurarea dezvoltarii comunitatii si crearea unui numar de... .... noi locuri de munca.
Descrierea succinta a proiectului pentru care se solicita ajutor de minimis :

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente :
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga tribunalul unde isi are sediu
societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii:
datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociati si reprezentanti legali ai intreprinderii unice,
domeniul de activitate principal si toite domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale
intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, daca sunt sau nu in stare
reorganizare judiciara sau alte situatii de lichidare a activitatii prevazute de lege;
de

filiment,

eliberat de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul contribuabilul
prrrooio juridica din care sa- rezulle indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general
consolidate al statului, in original sai in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru
punctele de lucru;
'c)
certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde intreprinderea unica isi are sediul din care sa
rezulte- ca nu ore datorii ta bugetul local, in original sau in copie legalizata,eliberat in conditiile legii,
inclusiv pentru punctele de luuu;
d) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii unice solicitante, in
cazul in core o alta persoana decat aceasta semneaza cererea,'
e) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cerereai
ultimului exercitiufinanciar, avizat de DGFP, in copie certificata;
n
'g) UiUitut contabil corespunzatoi
declaratie pe propria raspundere a reprezentantului tegal (conformformularului nr' 2) din care sa
judecata
rezulte ca acesta ni a fost iuprt unei cindamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de
b)" certfficat

fiscil
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coruptie, impl
printr-o hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru frauda,
dauna interesului financiar national
crima organizata sau orice alta activitate i legala, care Poate
!t:a:-^^^1.,^.^a
I'ItovLvettL
execulurY tlLllu,
ae
proceaura
m
ajla
se
nu
societatea
ca
comunitatii;
al

ca intr epr inder e a unic a nu
judiciara, faliment, dizolvare, I ichidare s au administr ar e speciala, resPectiv
de lege; ca a beneficiat/nu a beneficiat in
are activitati susPendate sau se afla in alte situatii Prevazute
si/sau de ajutor de minimis; ca nu au fosr
ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de stat
toate cheltuiel ile cuprinse in valoarea investitiet
emise decizii de recuperare a unui aiutor de stat; ca
pentru care s-a s o li c it at J'ac ilit at e a fi s c al a.,
au fost efectuate pentru obiectivul (cladirea)
realizat,
h) autorizatia de construire aferenta ob ie ctivului de inv e stitii
inche iat c o nfor m pr ev e der il or I e gal e ;
i) procesul-verbal de receptie I a t erminar e a lucr ar ilor,
gal e
j) dovada inregistrarii in contabilitate a valorii capitalizate a inves titiei conform r e glementar il or I e
in vigoare;
de munca nou create ca urmare c
b aiuoao numarului de angaiati cu contract de munca in locurile
realizarii investitiei ;
l) opisut cu do cumentele depus e pentru obtiner ea facilitatilor fi s c ale'

identfficat(a) cu C'l' seria "'
Subsemnatul/subsemnata......
""' la data de
nr ...,..
'.... eliberata ....,'
"'| '.r' !'!"'
cu domiciliul in localitatea '...,,.'.
..'..b1"' "' ""'sc"' "'ap"" "' "'sector/judetul"' "'
,..,..nr...
Str.,....

.......,functia..'.,."!r'!!!r"r!"''incalitatedereprezentatalega

......!, declar pe propria raspundere ca toate informatiil,
cerere sunt corecte si complete' Inteleg ca orice omisiune sar
furnizate si consemnate in prezenta
obtine avantaie pecuniare este pedepsitr
incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a

al intreprinderii

unice

...

conform legii.
Numele

Functia
S emnatur

a autoriz ata s i stampil a s olicit antului "

Data semnarii.

tipul docu,mentului, numarul si dat
Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distict
catre reprezentantul imputernicit cu veriJicare
acestuia. Documentele depuse in copie Je certifica de
si avizarea cererii

*

Presedinte de sedinta,
S e cr et arul

muni

c

ipiului
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ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
MUNICIPIUL SLOBOZIA
CONSIUUL LOCAL

Formularul nr. 2

DECLAMTIE PE PROPRIA MSPUNDERE

de : ':::::!::'(') ,:"' 'i";::;?,, T ,::".,:#n
;;;
,.,,Srr...

':!::*::':'!::?'::*'o
... .,.

functia
unice.,.

,o

... ... ..,nr...b|....sc ,,,ap.., .,..sector/iudetul ,..

...

..,.......,in calitate de reprezentata legal al

intreprinderii

......., declar pe propria raspundere :
a) nu am fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de judecata printr-o
hotarire definitive si irevocabila in cadrul unui proces pentru frauda, coruptie,implicare in crima
organizata sau orice alta activitate ilegala, care poate dauna interesului financiar national sau al
comunitatii;
b) ca intreprinderea unica nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, reorganizare
.judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, respectiv nu are activitati
suspendate sau se afla in alte situatii prevazute de lege;
c) ca intreprinderea unica a beneficiat/nu a beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs de
ajutor de stat (din surse ale statului,ale autoritatilor locale si/sau din surse comunitare) si/sau de
ajutor de minimis, core cumulate, sa conduca la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul
intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptarile in bloc sau printr-o
decizie adoptata de Comisia Europeana. Ca nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de
stal;
.......in
d) suma totala a ajutoarelor de minimis primite de Societatea Comerciala...
ultimii 2 ani fiscali si in anul in curs (din surse ale statului, ale autoritatii locale si/sau din surse
comunitare) nu depaseste pragul de 200,000 euro.
... a beneficiat de ajutoare de stat
e) pana in prezent Societatea comerciala
...,..
de
exceptare
invaloare de .,.,,.......\ei, conform Schemei
fl nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar
acest ordin nu afost deja executat.
g) ca intreprinderea unica nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de minimis sau aiutor de stat pe
alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile ale
investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme;
h) ca toate cheltuielile cuprinse invaloarea investitiei aufost efectuate pentru obiectivul pentru care sa s olicitat facilitate a fi s cal a
Numele...
Functia.,.
Semnatur a autorizat a s i st ampila

Data semnarii...

s

olicitantului

..,

Presedinte de sedinta,
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REGISTRU SPECIAL DE EYIDENTA
privind atragerea de investitii si
a beneficiarilor schemei de aiutor de minimis pentru
sustinerea dezvoltarii economice in cadrul municipiului Slobozia

Nr,crt/ Numele
solicitantului/
data
CUI

Denumirea
investitiei

Valoarea
investitiei
(euro)

Numar
locuri
de

munca
creat

'Proces
verbal
de
receptie

Ajutor
acordat

nr
si data

Intocmit
(nume, pr enume,s emnatur a s i st ampil a)
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CAIRE,
INSTITUTIA PREFECTULU - JUDETUL IALOMITA

In temeiul prevedenlor art.7, alin.2 din OUG

nr.7712014 privind procedurile
nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea
si completarea
Legii concurentei nr.211I996, va inform am aa institulia noastra intenlione
az6 sainstituie
mdsurd de acordare de facilitate fiscala la plxa impozitului pe
cladiri si teren, precum si
scutirea de la plata redeventei datorate conform contractelor de
concesiune incheiate cu
persoanele juridice, pentru stimularea investitiilor si crearea
de noi locuri de munca pe
teritoriul municipiului Slobozia.
Alaturat anexam analiza de oportunitate, intocmita in baza prevederilor
art. 3,
alin'4 din OUG nt.7712014 privind procedurile nalionale in domeniul
ajutorului de star,
precum si pentru modificarea si completarealegii concurent
ei nr.2lllgg6.

Primar
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CATRE
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

In

temeiul prevederilor art,7, ahn.2 din OUG nr.7712014 privind

procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si
completarea Legii concurentei nr.2l17996, va informam ca institulia noastra
intenlioneazdsa instituie mdsurd de acordare de facilitate fiscalalaplata impozitului
pe ciadiri si teren, precum si scutirea de la plata redeventei datorate conform
contractelor de concesiune incheiate cu persoanele juridice, pentru stimularea
investitiilor $i crearea de noi locuri de munca pe teritoriul municipiului Slobozia.
Aldturat anexam analiza de oportunitate, intocmita inbazaprevederilor art. 3,
alin. din OUG nr.7712014 privind procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat,
precum si pentru modificarea si completarea Legii concurenteinr,2Il1996.

Director executiv
ec.
Adam

Primar
Adrian-Nicolae
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