
PREZENTA S-A DIFUZAT:
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi: 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi "pentru" 0 abţineri 0 împotrivă

SECRETAR
OCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
STANEA DANIEL CONSTANTIN

28.06.2007;
-    Harta ajutoarelor regionale 2014-2020- România.
-^ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
în temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă acordarea de facilităţi fiscale conform „Schemei de ajutor de m nimis privind

acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea
atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria, în coiriformitate cu
Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victori^, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

din data de
monitorizare a ajutoarelor de stat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436

Privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri
persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice

durabile în oraşul Victoria

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2017.
Luând act de raportul Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de! specialitate ai

primarului, înregistrat sub nr.2293/07.02.2017, expunerea de motive a primarului oraşului Victoria
înregistrată cu nr.2294/07.02.2017 şi analiza de oportunitate privind necesitatea acordării facilităţilor
fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii
şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria înregistrat cu nr.2295/07.02.2017, avizul
referitor la proiectul de hotărâre privind facilităţile fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri
persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în
oraşul Victoria, nr. 1866/13.04.2017, al Consiliului Concurenţei.

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;

Ţinând seama de :
art. 456, alin.2, lît. I) şi p), art. 464, alin.2, lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Cţodul fiscal cu

completările şi modificările ulterioare;
Legea 31/1990 privind societăţile, republicată,  cu modificitrile ş i completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;j
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea   nr.   346  din  14  iulie  2004  privind  stimularea  înfiinţării   şi   dezvoltării

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea

articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimlis, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24.12.2013;)

OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr.
20/2015;'j

-   Ordinul nr. 175/20.06.2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de
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cu  efecte

îstitori;

ru persoane
Art.3. Acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pen
juridice în vederea atragerii de investiţii în Oraşul Victoria are ca obiective:

•dezvoltarea regională;
•creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă;
e   consolidarea unui mediu economic mai puternic şi mai atractiv pentru inv

•susţinerea dezvoltării sectorului I.M.M.-urilor în Oraşul Victoria;
•sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii;
•stimularea agenţilor  economici care dezvoltă procese economice

multiplicatoare în plan economico-social;

toria şi va fi

către Comisia
2013 privind

în cazul
L 352/I din

(3) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a Oraşul Vi
adoptată prin hotărârea Consiliului Local al Oraşului Victoria.

;1.3. . Obiectivele schşmei ,7^ ^,.'.-_

(2) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare
Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.  1407
aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europjene
ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
24.12.2013

ce numai cu
(UE) nr.

îarea Uniunii
ne nr. OJ L

[1.^. 7 DISPOZIŢII GENERA! ^ ' "" '  "— ~  "  "

Art.2.(1) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va fi
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamerjitu!
1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţio
Europene ajutoarelor de minimis publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europ
352/1 din 24.12.2013.

^cordarea de
i, în vederea

Braşov"

Art. 1
(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită:

facilitaţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri, persoanelor juridic
atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice în Oraşul Victoria, judeţ

ti schemei' de'ajutor, de miniirţi^ ', ^
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-   Legea 31/1990 privind societăţile, republicată,  cu modificările şi
ulterioare;

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, re^ublicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu mcjdificările şi
completările ulterioare;

Legea  nr.  346  din  14 iulie  2004  privind  stimularea  înfiinţării  şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.  1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu
completrile şi modificările ulterioare;.

Regulamentul nr, 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Unîurii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24.12.2013;

Dispoziţiile OUG 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concureţei nr. 21/1996, aprobate cu
modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015;

. Principiile ce stau ia baza acpixlărij ele facilităţi, fiscale

Art.5. Procesul de stimulare a investiţiilor are ca scop acordarea :ratamentului
nediscriminatoriu, astfel încât orice investitor să aibă şansa de a beneficia de facilităţile
prevăzute de prezentul regulament, cu respectarea următoarelor principii:

~~~"~a) accesulr'necfiscrimîhafofiuj respectiv'"asigurarea condiţiilor de"" desfăşijrare a une

concurenţe reale, astfel încât orice investitor să aibă acces la facilităţile prevăzute de lege cu
îndeplinirea condiţiilor prezentului regulament;

b)recunoaşterea mutuală,  respectiv acceptarea  produselor,  serviciile r,   lucrărilor
comercializate în mod licit în acele state care acceptă produsele, serviciile! şi lucrările
comercializate în România, cu condiţia respectării standardelor comunitare; precum şi
recunoaşterea  diplomelor,  certificatelor  şi  a  altor  documente emise de autorităţile
competente din aceste state şi a specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele soli^itate la nivel
naţional, cu excepţia unor domenii reglementate prin legislaţie specială;

c)transparenţă şi monitorizare, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor ce or interesaţi
a informaţiilor referitoare la procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru in^estiţii;

d)tratamentul egal, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor ^i mijloacelor
de acordare de facilităţilor pentru investiţii, astfel încât orice investitor să aibă şansa de a
beneficia de facilităţile prevăzute de prezentul regulament;

e)eficienţa utilizării fondurilor, respectiv utilizarea unor criterii de acordare a facilităţilor
fiscale pentru investiţii şi de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură
economică ale proiectelor de investiţii, luându-se în considerare, după caz, efectele în

ui fiscal cu

completările

127/2015;
completările

Ari 4. (I) Prezenta schema este elaborată în conformitate cu:
-art. 456, alin.2, lit. I) şi p) din Legea nr. 227/2015 privind Coc

completările şi modificările ulterioare,
-art. 464, alin.2, lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu

şi modificările ulterioare,
HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr..

-2.1 Prevederi legale aplicabile

realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp.
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Ârt.6. în sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel;
a)Administratorul schemei - Oraşul Victoria - Biroul Impozite şi Taxe Locale

b)Furnizorul de ajutor de minimis - Consiliul Local al Oraşului Victoria;
c)întreprinderea orice entitate care desfăşoară o activitate economică,
statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al
această  categorie fac parte lucrătorii  care desfăşoară  o activitate
întreprinderile familiale, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăş
regulat,  o activitate economică, operatori  economici şi  cooperaţiile de
meşteşugăreşti şi societăţile cooperative agricole);

d)întreprindere unică -include toate întreprinderile între care există cel
relaţiile următoare:

(a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau
unei alte întreprinderi;

(b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra alţi
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea ^n cauză sau întemeiuLune
cpntractui de societate sau din statutul acesteia;

(d)o întreprindere care este acţionar sau asociat a! unei aite întreprinderi şi ca
singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinde
drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective,
întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care
ia lit. a-d sunt considerate întreprinderi unice.

f) Categoria IMM:

întreprindere mare- întreprinderea cu numărul scriptic de personal mai mare de 25
cu o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, conform ultimei s
aprobate;
•întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi   249
realizează cifră de afaceri anuală netă de până ia 50 milioane de euro, echiva
deţine active totale care nu depăşesc echivaientui în lei a 43 milioane de euro;
•întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi
cifră de afaceri anuaiă neta sau deţine active totale care nu depăşesc echiv
10 milioane de euro.

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI

pozituiui pe
ro, respectiv
transportului

economice

lităţi  pentru

domeniul social, în cel al protecţiei mediului şi promovarea unei dezvolte)
durabile;:

f)neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii  acordării  de fa
investiţiile finalizate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament;

g)acordarea facilităţilor fiscale sub forma reducerii, scutirii de la plata ir
clădiri şi teren în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 de e
100.000 de euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniu)
rutier.



la: crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, extinderii unei unităţi existente
diversificarea-producţiei unei unităţiprin adăugarea unor-produse suplimentare noi sau o
schimbare fundamentală a ansanblului procesului de producţie a unei unităţi existente.
Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub forma
achiziţionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu
ar fi cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi
aflată în dificiitate.

i) Active corporale - activele reprezentând terenurile, clădirile;

j) Active necorporale - sunt active care rezultă în urma transferului de tehnolog e, prin
achiziţia de brevete, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate;

k) Valoarea investiţiei iniţiale - totalitatea costurilor de realizare a investiţiei, înj-egistrată în
evidenţele contabile ale investitorului care a recepţionat obiectivul de investiţii;

I) Investitor este o persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane juridice
nerezidente în România;

m) Număr de personal - reprezintă numărul de persoane angajate de investitor cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, existent în unitate la momentul necepţionării

referitoare
h) Investiţie Iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorpora

obiectul unui pian de restructurare;
(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii dcj>i ani:
1.raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
2.capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se ^ituează sub
valoarea 1,0.

şi face încă
împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare

există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social
subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în
generai ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ
care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris.

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere
nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani),
atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea
societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de in solventă sau
îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură polectivă de
insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rarhbursat încă

are aflate în

un IMM care

ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanc
dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 0249/31.07.2014;

(i) în căzu! unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât

g) întreprinderi în dificultate sunt întreprinderi  definite conform Orientărilor  privind

ă în Jurnalul
privind definiţia microîntreprinderiior, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publica^
Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003.

legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346JC
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003

9 salariaţi şi
nu depăşesc

autonome,

2004 privind

Microtntreprinderea este definită ca fiind o întreprindere care are pana ia
rea^izează o  cifră de afaceri anuală neta sau deţine active totale care
echivalentul in lei a 2 milioane de euro.
încadrarea în categoria iMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinde
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x) Domeniu de activitate - activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunz
activităţilor din economia naţională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile
activitatea pentru care se acordă finanţarea;

v) Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Eurc
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniun
pe pagina de web www.ajutordestat.ro;

w) Activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunu
lucrări pe o piaţă;

u) Comercializarea produselor agricole -înseamnă deţinerea sau expunere^
vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducer
excepţia primei vânzări de către producător primar către revânzători sau
oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări
către un producător primar către consumatorii finali care consideră comercializ
în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

t) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor
desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine
aniraaJă sauvegetală^pentru primavânzare;

investiţiei, justificat prin declaraţia lunară la asigurările sociale depusă la Casa
Pensii, în căzui persoanelor juridice rezidente în România. în cazul perso;
nerezidente, se va depune un document similar;

n) Crearea de locuri de muncă - reprezintă o creştere netă a numărulu
angajaţi direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12 luni, în.conse
de muncă desfiinţate în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie scăzute
aparent de locuri de muncă create în aceeaşi perioadă;

o) Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - înseamr
muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de mt
urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie. Număr
muncă ce trebuie create trebuie să fie efectiv ocupate, nefiind luate în ce
vacante.

p) Profil de activitate reprezintă activitatea desfăşurată de investitor,
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, cu ponderea cea mai man
situaţiile financiare ale investitorului;

q) Alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a scutirii la plata
clădiri şi/sau a impozitului pe teren care poate fi acordată unei întreprind
prezentei scheme;
r) Facilitatea fiscală reprezintă reducerea sau scutirea de la plata impozitului
şi/sau a impozitului pe teren, acordată în baza prezentei scheme;

s) Produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excep
obţinute din pescuit şi acvacultura prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organi
a  pieţelor  în  sectorul  produselor  pescăreşti   şi  de acvacultura,  de
Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi i
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Ofic
Europene L 364/28.12.2013;



Art.8 Pot beneficia de facilităţi fiscale prevăzute în prezenta schemă, persoanele
juridice care, la data acordării ajutorului, îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt întreprinderi unice , mari,  mici, mijlocii/microintreprinderi,  care desfăşoară o
activitate economică în România şi efectuează investiţii pe raza Oraşului Victoria

CAPITOLUL V - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI Si SOLICITANT!

ijnenţionate la
domenii de

r^gulament se
condiţia ca
separarea

excluse din
de minimis

(4) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele
alineatul (2) literele (a), (b) sau (c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau
activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament, prezentul
aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu
statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum
activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele
domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiază de ajutoare
acordate în conformitate cu prezentul regulament.

-atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii   unor
astfel de produse achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de
întreprinderile respective;

-atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau iijtegrală către
producătorii primari;

(d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau căjtre alte State
Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate
înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente iegate
de activitatea de export;|

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţio^ale faţă de
produsele importate;

(3) Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de
mărfuri în contui terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionare^ de vehicule
pentru transport rutier de mărfuri.

in sectoruln  î(c) ajutoarele acordate intreprinderilor  care îşi desfăşoară activitatea
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

Art.7 (1) Prezenta schemă se adresează întreprinderilor  care activea^ă, pe raza
administrativ-teritoriaiă a oraşului Victoria.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

(a)ajutoarele acordate întreprinderilor care isi desfăşoară activitatea n sectoarele
pescuitului si  acvaculturii,  astfel cum sunt  reglementate de Regulamentul (CE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnjalul Oficial al
Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

(b)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară
de produse agricole;

CAPITOLUL IV - DOMENIUL DE APLICARE
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I) derulează activităţi în domeniile neexceptate de la finanţare în condiţiile pre
în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele me
7 literele a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate inclu
de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru
activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace cor
precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile
sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază d
minimis.

m) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în
sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică plafonul
euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro
lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evî
activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care benefici
de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000
ajutoarele de minimis nu se foiosesc pentru achiziţionarea de vehicule pen
rutier de mărfuri.

bugeta-r de-investiţii" şi un „plan al-angajărilor" cu respectk) prezintă un .s
de la art. 14;

h) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de natură financi
pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o
exerciţii financiare (2 exerciţii financiare precedente şi exerciţiul financiar în cu
cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezent
depăşeşte echivalentul în iei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul '
care activează în sectorul transporturilor rutier de mărfuri în contul terţilor sau c

j) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de r
de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajuto
minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceas
executată şi creanţa integral recuperată;

şi impozig) întreprinderea  nu înregistrează datorii privind plata taxelor
bugetului general ( Direcţia Generală a Finanţelor Publice ).

b) sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registru!
societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile/republicată;

. c} întreprinderea se încadrează într-una din situaţiile prevăzute la ari 9 alin.
Procedură şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute în prezenta schemă;

d)întreprinderea realizează profit din activitatea de bază, conform ultimei siti
anuale trimise şi înregistrate ia administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor

e)întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, insoivenţă
faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu ai
activităţile comerciale, să nu aibă activităţile suspendate, să nu fie subiectul un
creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior

f). întreprinderea nu înregistrează datorii privind plata taxelor şi impozi
bugetului local al Oraşului Victoria. Această condiţie se consideră îndeplinită
care, obligaţiile fiscaie sau eventualele diferenţe de obligaţii fiscale, sunt achi
de maxim 30 de zile de ia data depunerii cererii;



' conformLegii nr. 227/2015 nu se acordară scutiri pentru plata impozitului pe teren pentru cooperaţii

Crearea locurilor de muncă: reprezintă o creştere netă a numărului de salariaţi, angajaţi
direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12 luni. Angajarea de persoane trebuie
să aibă loc până la finalizarea investiţiei iniţiale, şi locurile de muncă trebuie menţinute pe o
perioadă de cel puţin 5 ani de ia finalizarea investiţiei iniţiale.

Vaioarea investiţiei: pentru încadrarea într-o categorie de sprijin se va calcula valoarea
totală a investiţiei fără TVA, calculat la cursui BNR cu respectarea art. 9, alin (4). Cheltuielile
totale de investiţii se compun din: achiziţia de imobile (teren, clădiri), lucrări de construcţii,

beneficiarInformaţii pentru determinarea categoriei la care se încadrează un potenţi
(punctele a-d):

cie

în lei şi care .)
ca urmare a

i^pozitului pe
investiţiei!

Ia data de
ităţilor fiscale

d) Pentru investiţiile care au o valoare mai mare de 3.000.000 euro echivalent
conduc la crearea a cel puţin 200 noi locuri de muncă în Oraşul Victoria,
realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 100 % la piaţa
clădiri  şi  o scutire integrală de la plata impozitului pe teren afereijrt
Reducerea/scutirea se acordă pe o perioadă de până la 3 ani şi se aplică
întâi a anului pentru care Consiliu! local a aprobat prin hotărâre, acordarea faci
solicitate;

c) Pentru investiţiile care au o valoare intre 1.000.000 - 3.000.000 euro echivalent în lei şi
care conduc la crearea a cel puţin 100 noi locuri de muncă în Oraşul Victoria, ca urmare a
realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 75 % la plata impozitului pe clădiri
şi o scutire integraiă de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei. Reducerea/scutirea
se acordă pe o perioadă de până la 3 ani şi se aplică de la data de întâi a anului pentru
care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilităţilor fiscale solicita :e;

în iei şi care
a realizării

e clădiri şi o
acordă pe o

Consiliu! loca!

scutire de la piaţa impozitului pe teren aferent investiţiei. Reducerea/scutirea se
perioadă de până la 3 ani şi se aplică de la data de întâi a anului pentru care
a aprobat prin hotărâre, acordarea facilităţilor fiscale soiicitate;

b) Pentru investiţii care au o valoare intre 300.000-1.000.000 euro echivalen
conduc la crearea a cel puţin 30 noi locuri de muncă în Oraşul Victoria, ca urmare
a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 65% la plata impozitului p

în lei şi care
conduc la crearea a cel puţin 10 noi locuri de muncă în Oraşul Victoria, ca urmare a realizării
a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 50 % la plata impozitului pe clădiri şi o
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei. Reducerea/scutirea se acordă pe o
perioadă de până la 3 ani şi se aplică de la data de întâi a anului pentru care Consiliul loca1
a aprobat prin hotărâre, acordarea facilităţilor fiscale solicitate;

a) Pentru investiţiile care au o valoare intre 100.000- 300.000 euro echivalent

astfel

:ei scheme de
de la plata
efectuate şiiilor

Art.9.(1) Facilităţile fiscale care se pot acorda întreprinderilor în cadrul prezent
ajutor, pentru realizarea unei investiţii iniţiale, sunt reducerea sau scutirea
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren1, în funcţie de valoarea investiţii
a numărului de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiilor,

%t. Categorii de facilităţi fiscale. Condiţii de acordare

CAPITOLUL VI - FACILITAŢI FISCALE

comunitare.
obiectivul urmăritn) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de

şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse co
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2plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte
de impozite şi taxe.
3la data semnării contractului de finanţare.

indiferent dacă ajutorul a fost acordat din sursefinanciare consecutive,
comunitare.

cheltuieli de proiectare, consultanţă, şi asisenţă tehnică - toate categoriile
respectarea ari. 0, alin (5).

(2) Ajutorul   instituit prin prezenta schemă  se acordă întreprinderilor
realizarea unei investiţii iniţiale aşa cum este definită la art.6.

(3)Acordarea ajutorului pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţiner
a locurilor de muncă nou create în urma finalizării acesteia, pentru o perioac
ani de la data finalizării investiţiei.

(4)în cazul în care cheltuielile totale de investiţii cuprind şi facturi emise în
vederea dovedirii realizării valorii minime de investiţie facturile în alte valute
la cursul BNR valabil la data:
a)Pentru achiziţii: data semnării contractului de vânzare-cumpărare
b)Pentru imobile: data semnării contractului de vânzare-cumpărare
c)Pentru lucrări de construcţii: data procesului verbal de recepţie la terminarea^

(5)Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea (fără TVA):
-cheltuielilor pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
-cheltuieli cu achiziţia de imobile
-alte cheltuieli privind punerea în  funcţiune a investiţiei, care se regăse
imobilizării   corporale  de natura  clădirilor,   conform standardelor   de
internaţionale.

(6) Procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor va fi însoţit de dovad
serviciul de specialitate a Oraşului Victoria, a declaraţiei privind valoarea re
executate în baza autorizaţiei de construire, precum şi de dovada achitări
diferenţe de taxe, în urma regularizării.

(7)Nu se acordă ajutor de minimis pentru acele întreprinderi care au început
o investiţia iniţială înainte de emiterea acordului de finanţare pe baza prezente

(8)Ajutorul de minimis, potrivit prezentei scheme, se acordă sub formă de re
scutire de ia plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în una
tranşe, respectiv la data de scadenţă a creanţelor fiscale. Tranşele se c
valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi ra

-aplicată la momentul acordării ajutorului, ~---^- -——  —

(9)Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal
de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile
data la care ajutorul de minimis este plătit.

(1) Ârt.10 Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată
minimis, astfel:

(i)  valoarea brută totală2 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi
depăşi echivalentul în lei3 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei exerciţii financia
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare;

(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în con
contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întn
nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă
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asul VictoriaArt. 12 Plafonul de minimis în cazul ajutoarelor de minimis acordate de
cumulează facilităţile la impozitul pe clădire cu cele de la impozitul pe teren.

(2) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice
pe o perioadă de trei exerciţii financiare consecutive, cumulată cu valoarea alocării
financiare acordate în conformitate ou prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de

00.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de
mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest
plafon.

^3) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un rjiou ajutor o'e
ipinimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate
tjuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de
fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(|4) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate,
^jutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat
de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost
Utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă,
ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capita ului social al
noilor întreprinderi ia data la care separarea produce efecte.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi
cjumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului
(pE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi
cţumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în
limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile ca e efectuează
transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

(i>) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor c
a|utoare de stat în sensul art.'107.(1) din Tratatul privind funcţionarea Uniu
acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de aceiaşi proiect de inv^
a^utoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de
astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului st
condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în blo
decizie adoptată de Comisia Europeana, Ajutoarele de minimis care nu se a
sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de st
temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate

A|rt.11 (1) Reducerea sau scutirea de la piaţa impozitului pe ciădire şi teren
liitnita bugetului aiocat şi al pragului de minimis, până la expirarea valabilităţii
1J2. 2020 - dată până la care se pot emite contractele de finanţare), pe o perio
fiscali consecutivi ( 3 ani de la momentul încheierii contractului de finanţare ) a

Facilitatea se acordă începând cu data 01.01 a anului următor finalizării inve
j^stificată prin:

ej) contract de vânzare-cumpărare a terenului (dacă investiţia iniţială cuprind
tdren),
b) întocmirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi în
c^ntabilitate  a valorii de inventar a clădirii,  doar pentru acele clădiri

c<ţ>nstruite/modemizate/extinse în cadrul investiţiei iniţiale şi a căror cort
regăseşte în cheltuielile eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale
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Art.16. (1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile
prevăzute în cadrul prezentei scheme -    facilităţile prevăzute de prezen
anulează.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se anulează şi dacă:

a) Investiţia nu se finalizează în perioada prevăzută în „Planul bugetar de inve

FISCALECAPITOLUL VIII - ANULAREA, ÎNCETAREA ACORDĂRII FACILITAŢILOR
ACORDATE

şi decizia de

te restante la

ţărilor privind
are aflate în

b)înregistrează debite restante la bugetul local al Oraşul Victoria sau/şi deb
bugetul general general consolidat.

c)împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de sta
recuperare nu a fost deja executată conform prevederilor iegaleîn vigoare;

d)Desfăşoară activităţi în activităţile exceptate conform art. 7 alin.2.

e)Nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentei scheme.

..:*_..

a)Sunt considerate întreprinderi în dificultate, potrivit paragrafului 20 din Orie
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinan
dificultate, publicate în "Jurnalul' Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014;

Art. 15. Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis întreprin^erile care se
află în una din următoarele situaţii:

declarate
ţâre în cadrul

(2)Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajut^are
ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi fina
schemei.

angajări şi

bugetare, cu
e linie/capitol

Planul bugetar de investiţii trebuie să cuprindă o defalcare pe capitole şi iin
specificarea cheltuielilor previzionate a fi efectuate şi repartizate pe fieca
bugetar.

Planul anagajărilor vizate:
Planul angajărilor vizate respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse
Plănui angajărilor vizate cuprinde posturile pe care se vor face aces
momentul înregimentării acestora în cadrul solicitantului de facilităţi fiscale.

Planul bugetar de investiţii respectă domeniu! de aplicare al prezentei sch^me prezentat
la art. 9.

tiţie în active
tarea de noi

Ârt14 (1) Plănui bugetar de investiţii:

Plănui bugetar de investiţii vizează o investiţie iniţială, respectiv: o inve
fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei noi afaceri prin înfi
unităţi, extinderii unei afaceri prin extinderea unei întreprinderi existente,

CAPITOLUL Vii - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU PLANUL BUG^TAR DE
INVESTIŢII Şi PENTRU PLANUL ANGAJĂRILOR VIZATE

t la cursul de^

cal de către

Art. 13 Echivalentul în euro.ai facilităţii acordate pe fiecare an fiscal, va fi obţin
schimb a! BNR, la data adoptării hotărârii prin care se aproba facilitatea f|
Consiliu! Local ai Oraşului Victoria.



4 Curs valutar  4,55 lei la 03.04.2017

Art.20. Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutorul de
minimis în temeiul prezentei scheme este de 25 .

Art.21. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordai în cadrul
prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.(30.000 lei,
(respectiv 600.000 de euro)4.după cum urmează :

NIMISCAPITOLUL X - NUMĂRUL BENEFICIARILOR Şl BUGETUL SCHEMEI DE M

contractului de
Facilităţile fiscale vor fi acordate pe o perioadă de 3 ani de la încheierea
finanţare.

depune cererea completată în intervalul respectiv va putea beneficia de prevederile
prezentei proceduri. Semnarea contractului de finanţare trebuie să se realiz^ze până la
30.12.2020.

at. Cererile
Sregistra ia
itor care va

expirarea valabilităţii acesteia^ respectiv  31.12.2020, în limita bugetului ale
privind acordarea de facilităţrfiscale în cadrul prezentei' proceduri se vor
'Primăria Oraşului Victoria, până la 31 ianuarie,-2626-,-astfel-încât- orice inves

Art.19. Prezenta schemă de ajutor de minimis se derulează de ia 01.01.2018 până la

CAPITOLUL IX - DURATA SCHEMEI DE AJTOR DE

minimis;

mică decâtvaloarea iniţială din procesul verbal de recepţie, de la data reevaluării, şi acea^ta nu se mai
încadrează în plafonul solicitat conform art. 9;

d) în orice alte situaţii prevăzute de lege şi prezenta schemă.

Ârt.18. Anularea facilităţii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv
a majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor legale, precum şi a dobânzii legale
stabilite de OUG nr. 77/2014,

bugetul alocat, începând cu luna următoare, se sistează acordarea ajutorului de

c) în situaţia în care, în urma reevaluării valorii investiţiei, valoarea va fi ma

e) Nerespectarea cerinţelor specifice prevăzute în cuprinsul prezentei scheme.

Ârt.17. Facilităţile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

a)în cazul în care, cu ocazia revizuirii anuale se constată că societatea figurează în
evidenţele fiscale ale Oraşul Victoria cu obligaţiile de plată restante faţă de bugetul local al
Oraşul Victoria;

b)în situaţia în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis seu s-a utilizat

b)Investiţia nu se finalizează până ia expirarea valabilităţii schemei. (31.12.2020);

c)Investiţia şi locurile de muncă nou create în urma finalizării acesteia nu au fost menţinute
de întreprindere pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investiţiei;

d)Terenul/clădirea se înstrăinează pe parcursul acordării facilităţii fiscale;



cumpărare, contract de închiriere sau contract de concesiune Extras de carte funciară
i      ....'

Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
i--

împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în
cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea;

!Fotocopia a buletinului de identitate/cărţii de identitate  a persoanei împuternicite să
semneze cererea;|

în cazul în care proiectul include realizarea de lucrări de construcţii:    Aitorizaţia de
construire aferentă obiectului de investiţie, în termen de valabilitate;

de implementare a investiţiei iniţiale:  Contract de vânzare-

Bilanţul solicitantului pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat

sau codul fiscal ai societăţii;

Documente pentru locaţia

i registrul şi obiectul acesteia; dacă întreprinderea este sau nu în
judiciară sau alte situaţii de lichidare a activităţi! prevăzute de

că a fost condamnată pentru-o-faptă-ce-constituie-infracţiune de-
scală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească

de activitate

ria Făgăraş,

ultimei menţiuni înscrise
stare de faliment, reorgan
lege; darcă persoana juridi
natură economică sau f
definitivă;

Codul unic de înregistrare

principal şi toate domeniile^ secundare de activitate; punctele de lucru ale întreprinderii; data
aţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii; domeniul

care să nu fie mai vechi de 30 de zile de la eliberare, privind: datele de identificare; codul
de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Judecăţi

societăţii comerciale şi cooperaţiilor (actul de înfiijiţare, statut,
dobândire a personalităţii juridice);

le pentru investiţiile efectuate sau investiţiile pe care: şi le propun

unic de înregistrare; asoc

Acteie de înfiinţare ale
sentinţă judecătorească d

Certificat constatator emi

planuri ( plan bugetar de investiţie + plan al angajărilor vi^ate ) vor fi
umente justificative, cu caracter general:

(2) Cererea şi cele 2
însoţite de următoarele do

acordarea de facilităţi fisc
a ie executa;

Art.23. Documentaţia nepesară depunerii cererii de obţinere a reducerilor/facilităţilor fiscale
(1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutorul de minimis, în condiţiile prezentei
scheme, depune la Direcţia impozite şi Taxe Locale Victoria o cerere scrisă + un pian
bugetar de investiţii + un Dlan al angajărilor vizate; cererea fiind formulată de reprezentantul
legal ai societăţii sau î^puternicitului acestuia şi semnată în original, prin care solicită

tiţiilor iniţiale
va fi în mod

Art.22. Facilităţile fiscaiş prevăzute de prezenta schemă se acordă inves
începute după data intraţii în vigoare a schemei. începerea investiţiei iniţiale
obligatoriu numai după erhiterea acordului de finanţare.

CAPITOLUL Xi - PROC^DURA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI DE MINIM IS

.730.000

ii menţionaţi se reportează în anii următori, nepijjtând depăşi
de euro acordată pentru un an.

artii

910.000
600.000

Total
200.000

810.000
200.000

2018

10.000
i.000

Sumele nefolosite în
suma totală de 200.000

2018
Buget Euro



tă, nu conţine
sau  există

iştiinţare prin
de evaluare

bletă.

ză, în termen

ui Impozite şi
de analiză

regulament,-
e acordare a
documentele
. Cererea se
ura în original

t nr. locurilor
alin. 1. Dacă
zată va fi cu

e cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompl
nu  este  însoţită de toată  documentaţia necesar;

informaţiile furnizate, comisia de analiză va transmite o
mpletarea cererii sau documentaţiei. în acest caz termen

ui (1) curge de la data la care cererea este considerată corr

documentaţia aferentă vor fi analizate de către Comisia de ana
data înregistrării acesteia.

vor depune la Registratura Primăriei Victoria, cererea
rii la piaţa impozitului pe clădiri şi teren, însoţită de toate

co

(4) în cazul în
informaţii  corectei
neconcordanţe în
care se solicită
prevăzut la alinea

care

(3) Cererile şi
de 45 de zile de

ii cererii privind acordarea de facilităţi fiscale Compartimen
ransmite cererea de acordare a facilităţilor fiscale Corni
ţia primarului.

(2) în urma primir
Taxe Locale va t
numită prin dispo

prin care îşi demonstrează eligibilitatea, prevăzută în prezentul reguiamen
completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semna-
a reprezentantului legal al societăţii.

persoanele juridic
reducerii sau seu-

Pe baza documentelor prezentate beneficiarul trebuie să dovedească că a
de muncă şi valoarea investiţiei iniţiale conform plafonului definit la art. 11
există facturi emise în alte valute decât RON calculul privind valoarea rea
respectarea art. 11, alin (4).

Art^25.^(1) în--veder-ea- acordării ^faeilităţUcr-rtiscale-^revăzute Tn~ prezente

crea

Moţa; Declaraţiile notariate  pe proprie răspundere precizate la aiirj   (3) pot fi.
prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

"Art. 24 (1) După emiterea acordului de finanţare, beneficiarul poate demara realizarea
investiţiei iniţiale. în cel târziu 30 de zile lucrătoare de la data finalizării investiţiei iniţiale
beneficiarul va prezenta Cererea privind acordarea facilităţii fiscale

(2) Documente justificative care trebuie anexate la această cerere:
a.Autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat;

b.Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenu prevăzut de
prevederile legale în vigoare;

c.Proces verbal de recepţie a activelor tangibile şi intangibile achiziţion te în cadrul
investiţiei iniţiale;

d.Contract de vânzare-cumpărare teren şi / sau imobile şi Extras de carte funciară (în cazul
în care investiţia iniţială vizează achiziţia de imobile);

e.Documente contabile privind realizarea investiţiei iniţiale: facturi, ordine de plată, extrase
de cont, fişe de cont, balanţe de verificare;
f.Dovada creării locurilor de muncă: extras din Registrul Generai de Evident^ a Salariaţilor
(REGES), şi Planul angajărilor actualizat;

g.Declaraţie pe propria răspundere privind păstrarea investiţiei iniţiale pe cj perioadă de
minim 5 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale;

h. Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în plafonul de minimis a întreprinderii
unice,potrivit prevederilor art. 12 alin(1) lit. a şi b din prezenta schemă de minim



(13) Biroul de Impozite şi Taxe Locale Victoria, va înştiinţa solicitantul despre modul de
evaluare şi aprobare a facilităţilor solicitate şi va proceda la înregistrarea  ajutorului de

donanţei de
ajutorului de
aprobate  cu

(12) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor O
urgenţă a Guvernului nr OUG 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul
stat precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concureţei nr. 21/199(3,
modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015;

asemenea, va aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local ai Oraşului Victoria adoptată
în aplicarea prezentei scheme. în cazul în care se va constată depăşirea plafonului prevăzut
de prezenta schemă, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parţială după caz,
a ajutorului acordat.

acordare a
scheme. De

individual,
Cu

contract de

(11) Biroul Impozite şi Taxe Locale Victoria verifică îndeplinirea condiţiilor d
ajutorului de minimis, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezente

(10) Furnizorul schemei de^minimis va acorda ajutorul de minimis după ce vâ verifica , pe
baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii
solicitante,faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe
parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs , fie din surse ale statului
sau ale autorităţilor locale,fie din surse comunitare , nu depăşeşte echival^ntul în lei
200000 euro, respectiv 100000 euro.după caz

(9) Consiliul local va aproba acordarea/respingerea facilităţilor fiscale, în
pentru fiecare investitor in parte şi va comunica în scris, acest lucru soli^itantului
beneficiarul ajutorului de minimis, administratorul schemei va încheia un
finanţare cel târziu până la 30.12.2020.

mod

(5) în cazul întrepinderilor care au ca obiect de activitate secundar, activităţi exceptate de
prezenta schemă (conform art. 9, alin.(2)), se va verifica dacă declaraţia pe propria
răspundere se precizează expres ca societatea nu desfăşoară activităţi comerciale dintre
ceie exceptate, prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia;
în căzui în care în declaraţia pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de
activitate principal, se va solicita depunerea unei declaraţii complete, în care să se indice
expres faptul că societatea nu desfăşoară activităţile exceptate şi se \ia verifica în
contabilitatea beneficiarului dacă societatea obţine venituri din aceste activităţi. în cazul în
care societatea nu desfăşoară activităţi din cele exceptate, dacă îndeplineşte condiţiile
prevăzute în prezenta schemă, va beneficia de prevederile acesteia. în situaţia în care, în
urma verificărilor, va rezulta că societatea efectuează activităţi dintre cele exceptate,
înscrise ca obiect secundar de activitate în statut, acesta nu va beneficia de ajutorul de
minimis. Rezultatul verificărilor efectuate va fi înscris în referat în mod explicit, făcându-se
referire atât la declaraţia pe propria răspundere cât şi la verificările efectuate.

(6) în urma procesului de evaluare a cererii şi a documentaţiei pentru acordarea de facilităţi
fiscale, Comisia de analiză va întocmi un referat cu propunere de acordare sau neacordare
a facilităţilor fiscale, care va fi avizat juridic şi supus spre aprobare Primarului Oraşului
Victoria.

(7)în urma aprobării de către primar, raportul va fi înaintat Biroului Impozite şi Taxe Locaie:
compartiment Persoane Juridice aceasta va analiza cererea de scutire la plata impozitului,
împreună cu toate documentele aferente, va întocmi Raportul de specialitate cu propunerea
de acordare/respingere a facilităţilor fiscale.

(8)în baza Raportul de specialitate cu propunerea de acordare/respingere a facilităţilor
fiscale, se va  iniţia de către  primarul  oraşului   proiectul  de hotărâre  pentru
aprobarea/respingerea facilităţii fiscale potrivit schemei de minimis aprobate.  Facilitatea
fiscală va fi aplicabilă de la data de întâi ianuarie a anului următor prin hotărâte de consiliu
local.



a obligaţiilora publicării acestora în M.O al României, respectiv de la data instituirii plăţilor,
de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelor
Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 346 din
data de 28.06.2007.
(2) Furnizorul are obligaţia ca in conformitate cu prevederile art 29 din Regulamentul privind
Registru! ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelii Consiliului
Concurenţei nr.437/2016, încărcării în Registrul general al ajutoarelor de sta^ acordate în
România (regAS) a Schemei de acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi
terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării
economice durabile în oraşul Victoria, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în
vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plăţiile, obligaţiile de recuperare a
ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor
încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau

f2013 Art.28.
i scheme se

minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407
Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate pe baza prezent

ajutorului de minimis acordat pe baza prezentei scheme şi despre caracterul său  de

la acordarea
la cuantumul

Primăriei  Oraşul  Victoria

' Art.30. (1) Furnizorul de ajutor de minimis, prin Biroul Impozite şi Taxe Locale ,
unui ajutor de minimis, va informa în scris întreprinderile beneficiare eu privire

chemei va fi
de  web  apublicată  integral  pe  pagina  oficială

www.primaria.victoria@yahoo.com.

Art.29. Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea

Art.28.Consiliul Local al Oraşului Victoria, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are
obligaţia de a face publică pe site-ul propriu, www.primaria.victoria@yahoo.com,'utilizarea
integrală a bugetului alocat pentru această schemă şi respectiv data de la csjre nu se mai
înregistrează cereri pentru acordarea facilităţilor fiscale.

MONITORIZAREA SI RAPORTAREACAPITOLUL XIII -     TRANSPARENŢA,
AJUTOARELOR DE STAT

schemă,
b, anual timp

prezemta

b) Balanţa contabilă pe luna decembrie a anului precedent.

Art.27. în vederea verificării condiţiei prevăzute la art.11  alin 3 din
beneficiarul are obligaţia de a depune documentele prevăzute la arf.28 Sit. a şi
de 5 ani de la finalizarea investiţiei, până la data de 1 martie a fiecărui an.

pensii în anul
în anul

a) Copii după declaraţiile privind asigurările sociale raportate ia casa de
precedent însoţite de o situaţie cu calculul numărului mediu de persoane an^ajate
precedent sau ia data recepţionării investiţiei;

se face prin
si Taxe

data de  1

Art.26. încadrarea investiţiei în criteriile aprobate prin prezenta schemă
revizuirea anuală de către serviciul de specialitate, respectiv Biroul de Im^ozite
Locale, beneficiarii facilităţilor fiscale având obligaţia de a prezenta, până
martie a fiecărui an, următoarele documente aferente anului fiscal expirat:

CAPITOLUL XII - CONDIŢII DE-MENŢINERE A SCHEMEI DE MINIMIS

minimis acordat, într-un registru specia! în vederea monitorizării modului de implementare şi
raportărilor ulterioare.



respectarea
stopare sau

t Consiliului(11)Deciziile furnizoruiui de recuperare a ajutorului de minimis se transm
Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării,

(12)în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de

informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor pe sprijin, în
termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

(8)Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condiţiile
de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

(9)Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă,
datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

(10)Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.

Victoria, va(7) Furnizorul prin Responsabilul privind ajutoarele de stat din cadrul Primărie

(5)în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la dateie transmise de către furnizor,
Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să
deruleze o acţiune de control ia beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa qe control a
Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.

(6) Furnizorul, prin Biroui impozite şi Taxe Locale, va transmite spre informare Consiliului
Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform
art.17 al O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de.stat
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobate cu modificări
şi completări prin Legea nr. 20/2015;

recuperări,

de minimis.
(3)în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutoru-lu
acesta va transmite valori estimative.

(4)Erorile constatate de furnizor  şi  corecţiile legale, anulări,  recalculări
rambursări, se raportează până ia 31 martie a anului următor anului de raportan

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate
dateie şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivfel naţional.

de minimis
zui încălcării

europeană

ului acesteia

sau

Art.32. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele
acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în ce"
condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ~~
aplicabilă la momentul respectiv;

sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare
pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniu! ajutorului de stat.

de minimis primit în cadru! schemei şi să transmită furnizorului / administrata
fiscaii de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul

conţină toate
de legislaţia

minim 10 ani

informaţiile necesare pentru a demonstra
comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de

specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să

respectarea condiţiilor impuse

acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de ia data la care ultima alocare
a ajutoarelor

Ari 31 (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată



SECRETAR,
TOCOAIE GABRIE

PRIMAR,
CRISTIAN C^HEGkGHE

Ia cunoştinţa-
publică în condiţiile art.49 din Legea nr.215/2001 privind administraţia pjjblică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.

"2017--a Consiliului Local Victoria şi va intraîn^vigoare la data aducerii acesteia
iin

Ârt.38. Prezenta schemă de minimis a fost aprobată prin Hotărârea nr._

şi va fi supus

i de ajutor deArt.37. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament al schem^i
minimus.

Art.36. Regulamentul completat şi modificat se va aduce la cunoştinţă publică
spre aprobare Consiliului local al Oraşului Victoria.

CAPITOLUL XVI- DISPOZIŢII FINALE

a cursul BNRÂrt.35 Valoarea în euro a facilităţii fiscale acordate / fiecare an va fi calculată
din ziua în care s-a adoptat hotărârea Consiliului local.

CAPITOLUL XV - DISPOZIŢII TRANZITORII

propriu
documentele

Art. 34. Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul
al Primarului oraşului Victoria au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privinc
justificative depuse de către intreprinderile solicitante, în cadrul schemei.

CAPITOLUL XIV - CONFIDENŢIALITATE

furnizorului de
datele şi

ce cad

(2) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia
ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta,
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monit^rizare
în sarcina furnizorului.

toate

Art,33 (1) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere,
toate informaţiile pe care Comisia Europeană ie consideră necesare perjtru evaluarea
respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

eprezintă titlurecuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei
executoriu.



SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

PRIMAR,
CRISTIAN

Art.38. Prezenta schemă de minimis a fost aprobată prin Hotărârea nr._
2017a Consiliului Local "Victoria şfvaintra în vigoareia data aducerii acesteia la cunoştinţa
publică în condiţiile art.49 din Legea nr.215/2001 privind administraţia puplică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.

minimus.
de ajutor de

i va fi supus
Art.36. Regulamentul completat şi modificat se va aduce la cunoştinţă publică
spre aprobare Consiliului local a! Oraşului Victoria.

Art,37. Anexele 1- 5 fac parte integrantă din prezentul regulament al schemei

CAPITOLUL XVI- DISPOZIŢII FINALE

Art.35 Valoarea în euro a facilităţii fiscale acordate / fiecare an va fi calculată la cursul BNR
din ziua în care s-a adoptat hotărârea Consiliului local.

CAPITOLUL XV - DISPOZIŢII TRANZITORII

Ari 34. Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu
a! Primarului oraşului Victoria au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind [documentele
justificative depuse de către întreprinderile solicitante, în cadrul schemei.

CAPITOLUL XIV - CONFIDENŢIALITATE

Art.33 (1) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere,
toate informaţiile, pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea
respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

(2) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune ia dispoziţia f^rnizorului de
ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monito^izare ce cad
în sarcina furnizorului.

recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei r^prezintă titlu
executoriu.



personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu
depăşeşte 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc ech valentul în lei
a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate; prin active totale se înţelege active
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

iu scriptic de
întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul me

Data semnării:

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*5)

lei
.iei

Numele:
Funcţia...

Cifra de afaceri conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat:
Valoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*4)

Numărul de locuri de muncă nou create, aferente investiţiei realizate:

oştalcod
Adresa:   
Telefon:
Data înregistrării întreprinderii:..
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:
Codul de identificare fiscală:
Forma juridică:...........

Capitalul social:lei  deţinut de:
-persoane fizice:....%
-întreprinderi mici şi mijlocii*l):..,.....%

-societăţi comerciale mari*2):%.
Obiectul principal de activitate: 
CodCAEN:
Obiectul secundar de activitate*3)
Cod CAEN:
Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior:

, Fax:    E-mail:

Denumirea întreprinderii:

iile prevederilor

axelor locale.

e la secţiunea A,
Subscrisa,, având datele de identificare menţiona'

reprezentată legal prin dl/dna , având calitatea de 
solicit aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri/impozitului pe teren în condi

schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitelor şi

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

CERERE PENTRU ACORDARE DE FACILITĂŢI FISCALE

Număr înregistrare.

Data înregistrări^
Formularul nr. 1



str.

reprezentant
e furnizate şi

ui de a obţine

ita schemă nu

*6) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul (a),, identificat(ă) cu B.I./CJ. seria
eliberat(ă) deIa data de, cu domiciliul în localitatea

nr, bl, se, ap, sectorul/judeţul, în calitate d
legal al, declar pe propria răspundere că toate informaţi

consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în sco

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin preze
face obiectul altui ajutor de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

Construcţii

Cheltuieli eligibile pentru
realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

Realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

or eligibile *6Valoarea cheltuieliTipul de cheltuială eligibilăDenumirea activităţii

SECŢIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eligibile

SECŢIUNEA B

Prezentarea investiţiei pentru care se solicită acordarea de facilităţi fiscale în cadrul schemei de ajutor de

minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de munca în oraşul Victoria

SECŢIUNEA Bl

Descrierea succintă a investiţiei

•1*2) întreprindere mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare
decât 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, ech valent în lei, sau
deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii
financiare aprobate.
*3) Se completează dacă facilităţile se solicită pentru investiţii aferente obiectului secundar de activitate.

*4) Prin active totale se inteleg active imobilizate plus cheltuieli in avns.
*5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoajiă autorizată să
reprezinte legal întreprinderea.



autorizată să
*7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoa^

reprezinte legal întreprinderea.

ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii compartimentului de specialitate din cîdrul aparatului

propriu al Primarului pot discută cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le

este interzis să completeze cererea în locul acestora.

instituţii care îl

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului^?)

Data semnării:

NOT^ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau

Cuantumul
ajutorului de
stat acordat

Actul normativ 1
în baza căruia a

beneficiat de
finanţare

FurnizorulForma
ajutorului de

stat

Anul acordării ajutorului
de stat

Numele

Funcţia

Nr.

crt.

|_| nu am beneficiat de ajutor de stat;

|_| am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:



ri ale tuturor
nou-înfiinţate,

ivele totale se

întreprinderilor care sunt acţ ionare ale întreprinderii solicitante. în cazul întreprinderilor
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi act
determină şi se declară pe propria răspundere.

*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt
cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobape de acţionari
şau asociaţi, luîndu-se în considerare numărul de angajaţi, respectiv cifra de aface

Data întocmirii

Semnătura .......

Semnătura  ,
(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conf^rme cu
realitatea.•'•^.. : :

Se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.

III. Structura acţionariatului:

Active totale, rr ii lei/mii euroCifra de afaceri anuală netă, mii
lei/mii euro

Numărul mediu anual de salariaţi

Exerciţiul financiar de referinţă*2)

Exerciţiul financiar de referinţă*2)

ui de

II.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii^!)

I.Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia (preşedintele consiliu

administraţie/administrator)

DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria

întreprinderilor mici şi mijlocii sau mari

Formularul nr. 2



*i) întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal pâjnă la 249 (inclusiv)
raportat în anul anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă ce nu depăşeşte 50 milioane de euro, echival^nt în lei, sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare ap obate; prin active
totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
*2) întreprindere mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decât 2 50 (inclusiv) sau o
cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei
a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
*3) Se completează dacă facilităţile se solicită pentru investiţii aferente obiectului secundar de activitate.
*4)Prin active totale se inteleg active imobilizate plus cheltuieli in avans.
*5) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Data semnării:,

... lei

lei

Cifra de afaceri conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat:
Valoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*4),

Numele:
Funcţia
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*5)

Numărul de locuri de muncă nou create, aferente investiţiei care urmează a se   realiza:

Adresa:.•„cod poştal

Telefon:................. Fax:    E-mail:

Data înregistrării întreprinderii:
Nr. de înmatriculare Ia oficiul registrului comerţului:
Codul de identificare fiscală:
Forma juridică:

Capitalul social:Iei   deţinut de

-persoanefizice:%
-întreprinderi mici şi mijlocii*l):..%
-întreprinderi mari*2):%.

Obiectul principsil de activitate;...
Cod CAEN: ........................................

Obiectul secundar de activitate*3):
Cod CAEN:
Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior:

Denumirea întreprinderii:

fiscale la plata
condiţiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor facilităţi

impozitelor şi taxelor locale.

SECŢIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Subscrisa, , având datele de identificare menţionate la

secţiunea A, reprezentată  legal  prin dl/dna , avârjd calitatea de

....., solicit aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri/impozitului pe teren în

CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU ACORDARE DE FACILITĂŢI FISCALE

Număr înregistrare^

Formular 3
Data înregistrării_



Cuantumul
ajutorului de
stat acordat

Actul normativ
în baza căruia a

beneficiat de
finanţare

FurnizorulForma
ajutorului de

stat

Anul acordării ajutorului
de stat

•     . • • •         • .•. ^

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:

|_| nu am beneficiat de ajutor de stat;

|_| am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

Nr.

crt.

*6) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul (a),  identificat(ă) cu B.I./C.I. Iseria nr.

.;.....;..........., eliberat(ă) de  Ia data de, cu domiciliul în  localitatea

.., str.nr, bl., se. ........ ap., sectorul/judeţul, în

calitate de reprezentant legal al..., declar pe propria răspundere că toate

informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu
face obiectul altui ajutor de stat.

Construcţii

Cheltuieli eligibile pentru
realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

Realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

lor eligibile *6Valoarea cheltuielTipul de cheltuială eligibilăDenumirea activităţii

SECŢIUNEA B2
Prezentarea cheltuielilor eligibile

Prezentarea investiţiei pentru care se solicită acordarea de facilităţi fiscale în cadrul schenşei de ajutor de

minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de munca în oraşul Victoria

SECŢIUNEA Bl
Descrierea succintă a investiţiei

SECJ1UNEA B



*7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoa^ă autorizată să
reprezinte legal întreprinderea.

Numele:

Funcţia

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*?)

Data semnării:

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl
ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul aparatului

propriu al Primarului pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acesjtei cereri, dar le

este interzis să completeze cererea în locul acestora.



lor eligibile *6

rente

Valoarea cheltuiel

neituieii engioiie an

fără TVA

Construcţii

Cheltuieli eligibile pentru
realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

Tipul de cheltuială eligibilă

;cale cu privire la următoarele caţi ti:

*) Valoarea cheltuielilor eligibile

Realizarea de investiţii în
imobilizări corporale

•

Denumirea activităţii

principiu pentru acordarea de taciliî
proiectului:

Denumirea întreprinderii:
Data înregistrării întreprinderii:

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:
Codul de identificare fiscală:
Adresa:    Telefon:Fax,E-mailt

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nrdin data de, vă comunicăm prin prez^nta Acordul de

Destinatar:

ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACORDARE DE FACILITĂŢI FISCALE

Formularul nr. 4



Data întocmirii

Semnătura.,

(seva completa doar de către întreprinderile considerate întreprinderi unice)

Declar pe propria răspundere/cunoscând că falsul în declarat ii se pedepseşte de legea pjenală, că datele

din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

se face referire

Declar pe propria răspundere că subscrisa întreprindere:

|_| sunt consideratpă întreprindere unică;

|_| nu sunt considerată întreprindere unică

astfel cum este definită întreprinderea unică in art. 8, lit. d din prezenta hotărâre.

Declar pe propria răspundere că, în calitate de întreprindere unică, întreţ in raiaţiile la care
la art. 8, iit d din prezenta hotărâre cu următoarele întreprinderi:

unice

Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia
(preşedintele consiliului de administraţie/administrator)

II. Structura acţionariatului:

Datele de identificare a întreprinderii

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderii

I.

Formulam! nr. 5


