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ROMANIA 

JUDETUL IALOMITA 

MUNICIPIUL URZICENI 

CONSILIUL LOCAL                                               Anexa la Hotarirea nr.____________ 

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS  

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

 

I.Dispozitii generale 

 Art..1. (1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita “Schema de 
ajutor de minimis privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul 
municipiului Urziceni” 

(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.1998/2006 privind aplicarea art.87 si 88 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in 
cazul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.O.J. L 
379/28.12.2006. 

(3) Schema se aplica in localitatea  Urziceni. 

 (4) Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia 
Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1998/2006 
privind aplicarea art.87 si 88 in cazul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006. 

II. Obiectivul si scopul schemei 

Art..2. (1) Aceasta schema are ca obiectiv dezvoltarea regionala a teritoriului municipiului 
Urziceni prin sustinerea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca ca urmare a 
realizarii investitiei. 
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(2) Obiectivele specifice sunt: 

-dezvoltarea regionala; 

-cresterea gradului de ocupare al fortei de munca; 

-stimularea agentilor economici care dezvolta activitati economice cu efecte in plan economico-
social. 

III Baza legala 

         Art.3 (1)  Prezenta schema de ajutor de minimis este elaborate in conformitate cu : 

 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Hotarirea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile nationale in 

domeniul ajutorului de stat aprobata prin Legea 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. 

 (2) In conformitate cu dispozitiile art.286 alin (6) din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal,cu modificarile si completarile ,consiliiile locale pot acorda scutiri de la plata 
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren,datrorate de catre persoanele juridice,in 
conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avind ca obiectiv dezvoltarea regionala. 

IV. Domeniul de aplicare 

Art.4. Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor care activeaza in toate sectoarele de 
activitate si indeplinesc criteriile prevazute de Regulamentul (CE) nr.1998/2006 pentru aplicarea 
art.87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis,cu exceptiile prevazute la art.5 din prezenta. 

Art.5 Prezenta schema de minimis nu se aplica pentru: 

(a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele 
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr.104/2000 al 
Consiliului; 

(b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de 
produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa I la Tratat; 

(c) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea 
(procesarea) si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 
I la Tratat, in urmatoarele cazuri: 
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(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 cauza; 

(ii) atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala 
catre producatorii primari; 

(d) ajutoarele acordate intreprinderilor aflate in dificultate, conform Liniilor Directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, 
publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 244/01.10.204; 

(e) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, 
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; 

(f) activitatile care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimental produselor din 
import.; 

(g) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, 
in sensul Regulamentului (CE) nr.1407/2002; 

(h) ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate 
intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. 

 
V Definitii 

Art.6. In sensul prezentei proceduri urmatorii termeni se definesc astfel: 

- Întreprindere – orice persoană juridică indiferent de forma de organizare , care 
desfăşoară activităţi în scop lucrativ total sau parţial conform Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

- Facilitate fiscală – scutire sau reducere la plata impozitelor şi taxelor locale acordate    
(alocare specifică individuală – valoarea totală a scutirii la plata impozitului pe clădiri şi /sau a 
impozitului pe teren care poate fi acordată unei întreprinderi,contribuabililor persoane juridice în 
cadrul prezentului regulament (schemă locală 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.87 si 88 di 
tratat ( Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006  privind aplicarea art.87 si 88 in cazul 
ajutorului de minims,publicat in jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.OJ L 379/28.12.2006.In 
prezenta schema microintreprinderile sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici. 

-Intreprindere in dificultate sunt intreprinderile definite conform Liniilor Directoare 
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate( 
publicate in Jurnalul Oficial al UE nr..C244/2004). 
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- Investiţie iniţială – o investiţie în active corporale şi necorporale referitoare la 
înfiinţarea de noi unităţi , extinderea unei unităţi existente , diversificarea producţiei unei unităţi 
prin adăugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentală a ansamblului 
procesului de producţie a unei unităţi 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 – persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, sau persoane juridice nerezidente în România . 

-Imobilizari corporale-inseamna acele cheltuieli legate de achizitionarea /realizarea 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 ,inclusive locurile de munca create in urma unei 
cresteri a ratei de utilizare a capacitatii create de investitii. 

- Număr de personal – numărul de persoane angajate de investitor cu contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată, , justificat prin declaraţia lunară /trimestriala depusă la organul fiscal, 
în cazul persoanelor juridice rezidente în România. În cazul persoanelor juridice nerezidente se 
va depune un document similar. 

- Profil de activitate – reprezintă activitatea desfăşurată de investitor, corespunzător 
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, cu ponderea cea mai mare, înscrisă în situaţiile 
financiare ale investitorului. 

- Costuri eligibile – sunt cheltuieli legate de investiţia iniţială, constand in imobilizari 
corporale, respectiv cheltuieli legate de imobile de natura constructiilor. 

-Rata de actualizare este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru 
Romania pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul official al Uniunii europene  si pe 
internet. 

- 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 în Anexa I la Tratatul CE cu excepţia 
produselor pescăreşti; 
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- Transformarea produselor agricole – este o operaţiune asupra produsului agricol în 
urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare 
preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare; 

- Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea 
vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia 
primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi 
constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător 
primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în 
localuri distincte, rezervate acestei activităţi. 

 - Administratorul schemei – este furnizorul de ajutor de minimis Consiliul local al 
municipiului Urziceni. 

VI Conditii de eligibilitate pentru activitati si beneficiari 

Art.7 Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:  

    a) construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de 
operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii; 

    b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii 
de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces - aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul 
în care se poate argumenta că valorificarea proiectului care face obiectul investiţiei este afectată 
de infrastructura de acces deficitară; 

    c) crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: staţiile de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de 
canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (internet); 

    d) dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilo construite/ modernizate/ 
extinse. 

Art.8. Pot beneficia de facilitatile prevazute in schema, intreprinderile care indeplinesc 
urmatoarele conditii: 

a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania; 
b) 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; 

c) 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; 

d) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de 
catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

e) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza  informatii false; 
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f) nu sunt “intreprinderi in dificultate” conform Liniilor directoare comunitare privind 
ajutorul de stat pentru de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in 
dificultate ( publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/01.10.2004; 

g) solicitantul demonstreaza ca detine resursele financiare si operationale necesare pentru 
co-finantarea proiectului. In 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). 

h) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii 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 (100.000 Euro in cazul intreprinderilor care activeaza 
in sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de 
minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse 
nationale sau comunitare; 

      i) sa  nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat 
sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii,aceasta a fost executata si creanta 
integral recuperate. 

     j) solicitantii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale 
si incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finantare in cadrul schemei. 

    k) indeplineste si alte conditii specificate in H.C.L.nr .87/21.12.2011  

Art.9.Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat intreprinderile care se afla in una 
din urmatoarele situatii: 

-sunt considerate intreprinderi in dificultate,in sensul liniilor directoare comunitare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate,publicate in Jurnalul 
official al uniunii Europene nr.C249/01.01.2004; 

-inregistreaza debite restante la bugetul local al municipiului Urziceni sau la bugetul consolidate 
al statului: 

-Impotriva acestora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat si decizie de 
recuperare nu afost deja executata conform prevederilor legale in vigoare. 

VII. Conditii de acordare a ajutorului de minimis 

Art.10. (1) Ajutorul se acorda sub forma de: scutire la impozit cladiri si impozit teren datorat de 
benificiarii ajutorului in mai multe transe, respectiv la data scadenta a creantelor fiscale. 

               (2) Criteriile de acordare a facilitatilor fiscale sint: 
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a) valoarea investitiei totale, minim 200.000 euro fara tva la cursul de schimb al monedei euro 
comunicat de BNR, valabil la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de 
construire sai la data achizitiei acesteia; 

b) numarul personalului angajat minim 5 angajati, 

c) profilul de activitate. 

            (2) Ajutorul se acorda agentilor economici in limita sumei reprezentata de pragul de 
minimis, asfel: 

 Valoarea bruta totala1 a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi 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. 

 Pentru agentii economici din sectorul transporturilor valoarea bruta totala a ajutoarelor de 
minimis acordate unei intreprinderi nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, pe 
o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse 
nationale sau comunitare. 

          (3) Beneficiarul va avea o contributie proprie din valoarea cheltuielilor eligibile ce poate fi 
asigurata din surse proprii sau din surse atrase intr-o forma libera de orice ajutor provenind din 
surse publice. 

           (4) Contributia mentionata la alin. (3) va fi asigurata fie din resurse proprii ale 
beneficiarului, fie prin finantare externa (de exemplu credit bancar ), intr-o forma libera de ajutor 
de stat. 

           (5) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de catre beneficiarul 
ajutorului de minimis. 

          (6) Plafonul stabilit la alin.(1) va fi exprimat in numerar, ca valoare bruta inainte de 
deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale. 

Art.11. (1) 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). 

            (2) Administratorul schemei va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare 
de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile. 

           (3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pe baza 
declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis 
primite de aceasta pe parcursul unei perioade de teri 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 care activeaza in domeniul transporturilor), 
echivalent in lei. 
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          (4) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intrprinderi 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 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. 

        (5) Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte 
ajutoare de stat in sensul art.87(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 printr-un act normative, regulament etc.privind exceptarile in bloc 
sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana. 

VIII. Cheltuieli eligibile: 

Art.12.Cheltuieli eligibile aferente prezentei scheme de minimis sunt:  

 (1)Cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari corporale care cuprind acele cheltuieli legate 
de achizitionarea /realizarea de cladiri ,hale industriale masini ,echipamente de lucru,terenuri; 

        Valoarea investitiei se stabileste prin insumarea: 

-cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica; 

-cheltuieli cu organizarea de santier; 

-cheltuieli pentru investitia de baza (materiale si manopera); 

-alte cheltuieli privind punerea in functiune,care se regasesc in valoarea imobilizarilor corporale 
de natura cladirilor conform standardelor de contabilitate. 

      Cu exceptia intreprinderilor mici si mijlocii si a preluarilor,activele achizitionate trebuie sa 
fie noi.In cazul preluarilor ,se deduc activele pentru achizitionarea carora a fost acordat deja un 
ajutor inainte de cumparare. 

       In cazul achizitiei unei unitati,doar costurile de rascumparare a activelor de la terti se iau in 
considerare, cu conditia ca operatiunea sa se efectueze in conditiile pietei.Atunci cind achizitia 
este insotita de alte investitii initiale,cheltuielile legate de acestea din urma se adauga la costul de 
rascumparare. 

       Cheltuielile legate de achizitia activelor inchiriate, altele decit terenurile si cladirile nu pot fi 
luate in considerare decat in cazul in care contractul de inchiriere ia forma unui leasing financiar 
si prevede obligatia de a cumpara bunul la expirarea contractului de inchiriere. 

(2)Crearea de locuri de munca care presupune cresterea neta a numarului de salariati angajati cu 
contract de munca ,pentru investitia realizata.Se va lua in calcul un numar minim  de 5 
salariati.Pentru a fi considerate eligibile pentru finantarea in conditiile prezentei scheme,  
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numarul minim de locurile de munca create printr-un proiect de investitii trebuiesc mentinute pe 
toata perioada aplicarii schemei de minimis. 

IX.Durata schemei: 

Art. 13. Schema este valabila de la data aprobarii acesteia,pentru perioada 2012-2017,in limita 
bugetului alocat, buget defalcat astfel: 

 

An  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

euro 3333 20000 20000 20000 20000 16667 100000 

 

X. Bugetul schemei  

Art. 14. Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei 
scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 100.000 €  . 

XI. Numarul estimatde beneficiari 

Art. 15. Beneficiaza de facilitatile continute de prezenta schema un numar estimat de  10 
beneficiari. 

XII. Modalitatea de implementare a schemei 

Art. 16. (1) Orice solicitant care doreste sa beneficieze de ajutorul de stat ,in conditiile prezentei 
scheme,depune la registratura Primariei municipiului Urziceni-Directia de impozite si taxe, o 
cerere (conform formularului nr.1 la prezenta) prin care se solicita acordarea de facilitati fiscale 
pentru investitiile efectuate ,insotita de urmatoarele documente justificative: 

a) certificate constatator, in original,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, 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 persoana 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,inclusive pentru punctele de lucru; 
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c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde intreprinderea isi are sediul 
din care sa rezulte  ca 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 
solicitante,in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea; 

e) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea; 
f) bilantul contabil corespunzator ultimului exercitiu financiar, 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 judecata printr-o hotarire definitive si irevocabila in 
cadrul unui process pentru frauda, coruptie, implicare in crima organizata sau 
orice alta activitate ilegala, care poate dauna interesului financiar national sau al 
comunitatii;ca societatea nu se afla in procedura de executare  silita, insolventa, 
reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, 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 fst emise 
decizii de recuperare a unui ajutor de stat;ca nu este intreprindere in dificultate;ca 
toate cheltuielile cuprinse in valoarea investitiei au fost efectuate pentru obiectivul 
(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 urmare a realizarii investitiei ; 
l) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea facilitatilor fiscale. 
 

(2) Cererea se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta stampila si semnatura 
in original a reprezentantului legal al intreprinderii. 

(3) Cererea pentru acordarea de facilitate fiscale completata, insotita de documentele justificative 
se depune la registratura Primariei municipiului Urziceni, 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 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. 
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(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 

Art.17 (1) 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 sit axe va instiinta beneficiarul ajutorului de stat despre 
incetarea facilitatilor fiscale si va lua masurile pentru stabilirea impozitului pe cladiri si teren, 
conform prevederilor legale. 

              (2) Prevederile alin(1) se aplica intocmai si in cazul epuizarii bugetului alocat pentru 
prezenta schema. 

XIII.Efecte si beneficii 

Art.18.Prin aplicarea schemei  estimam a se obtine urmatoarele efecte si beneficii: 

-dezvoltarea economica a municipiului; 

-crearea de noi servicii, activitati; 

-investitiile genereaza  locuri de munca  pe de o parte si in acelasi timp masa impozabila viitoare 
pe de alta parte, care va determina o crestere a veniturilor bugetare . 

 

XIV. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis 

Art. 19. (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 procesului de evaluare, 
administratorul schemei de ajutor de minimis comunica in scris intreprinderii beneficiare 
cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, 
facand referire expresa la Regulamentul CE nr.1998/2006, prin mentionarea titlului acestuia si a 
numarului de publicare in jurnalul Oficial al uniunii europene. 

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul furnizorului www.primaria- 
urziceni .ro.  

Art.20. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza 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, Partea I, nr. 436 din data de 
28.06.2007. 
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Art. 21. 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. 

Art. 22(1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, 
aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse  

prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul 
respective. 

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul 
prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3, toate datele 
si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national. 

(3) 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 caz, sa faca 
verificari la fata locului. 

(4) In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului minimis, acesta 
va transmite valori estimative. 

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, 
se raporteaza pana la 31 martie a anului urmator anului de raportare. 

(6) 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.117/2006 privind procedurile 
nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin 
Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregatire a notificarii si informarii. 

Art.23. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul 
Consiliului Concurentei, in 20 zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe 
care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei 
scheme de ajutor de minimis. 

Art.24. Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de 
ajutor de minimis, in formatul si in termenul solicitat de catre acesta, toate datele si informatiile 
necesare indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului.  

Art.25. 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. 
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XV .Dispozitii finale 

Art.26. (1) Prezenta schema va fi aprobata prin hotarire a Consiliului Local al mun.Urziceni si 
va intra in vigoare la data aducerii acesteia la cunostinta publica in conditiile legii.Textul va fi 
publicat integral pe site-ul www.primaria-urziceni .ro. 

                (2) Formularele nr.1-3, fac parte integranta din prezenta schema. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                   Contrasemneaza, 

                                                                               Secretarul municipiului Urziceni 
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