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RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis
privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul
municipiului Urziceni
Avand in vedere :
-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;
-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.
Propunem elaborarea si aprobarea unei „scheme de minimis „ce vizeaza ajutoarele
mici pentru unitatile de tip I.M.M.si alte unitati care au un rol important in dezvoltarea
economica locala.Din acest motiv ajutorul de minimis acordat prin schema de minimis
este destinat investitiilor care genereaza noi locuri de munca pe de o parte si in acelasi
timp o „ masa impozabila” in viitor care sa determine o crestere a veniturilor bugetare.
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Prin aplicarea schemei estimam a se obtine urmatoarele efecte si beneficii:
-dezvoltarea economica a municipiului;
-crearea de noi activitati si /sau servicii
-un impact socio-economic si un impact financiar pozitiv asupra mediului de afaceri .
-o potentiala reducerea a ratei somajului prin crearea de investitii si a unor noi locuri de
munca pe raza administrativ-teritoriala a municipiului.
Anexam prezentului raport :
-Proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de minimis privind atragerea de
investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul municipiului Urziceni
-Anexa cuprinzind schema de minimis,formularele nr.1-3 care fac parte integranta din
proiectul de hotarire.

Directia Impozite si Taxe locale,
Ec.Irimie Maria
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