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                                                     - PROIECT- 

HOTARIRE 
privind aprobarea  schemei de ajutor de minimis 

privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in 
cadrul municipiului Urziceni 

 
 
                      Consiliul Local al municipiului Urziceni,judetul Ialomita 
,intrunit in sedinta ordinara, 
-analizind proiectul de hotarire initiat de primarul Municipiului Urziceni,prin 
care se propune aprobarea schemei de ajutor de minimis privind atragerea de 
investitii si sustinerea dezvoltarii economice in municipiul Urziceni, 
-raportul intocmit de Directia de impozite si taxe locale inregistrat sub 
nr.13.830/24.09.2012; 
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate ; 
-prevederile art.286 alin.6 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
-prevederile H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Codului 
Fiscal ; 
-prevederile O.U.G. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul 
ajutorului de stat ,aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.137/2007 ; 
- Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea 
prevederilor art.87 si art.88 din Tratatul deInstituire a Comunitatii europene 
in cazul ajutoarelor de minimis ,publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.O.J. L 379/28.12.2006; 
-Hotarirea Guvernului nr.651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul 
ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013; 
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-Legea concurentei nr.21/1996 republicata in 2005,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile art.7  din H.C.L nr.87/21.12.2011 privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pe anul 2012; 
-art. 36, alin.2, lit.b) si alin.4, lit.c) si al art.45, alin.2, lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTARASTE 
 
Art.1.-Se aproba schema de ajutor de minimis privind atragerea de investitii 
si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul  municipiului Urziceni,conform 
anexei care face parte integranta din  prezenta hotarire. 
 
Art.2.- Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul prezentei scheme se face 
cu respectarea criteriilor prevazute de Regulamentul Comisiei Europene 
nr.1998/2006 pentru aplicarea art.87 si art.88 din Tratatul de instituire a 
Comunitatii Europene publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr.379/5/28.12.2006,si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia 
Europeana in conformitate cu criteriile prevazute in acesta. 
 
Art.3.- Directia Impozite si Taxe locale, din cadrul Primariei municipiului 
Urziceni precum si aparatul de specialitate al primarului vor  duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta ,                                  Contrasemneaza : 
__________________                          Secretarul municipiului Urziceni    
                                                                        Jr.Andrei Cristina        
 
 
 
URZICENI___________ 
NR._________________                                                           
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