
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office(î'kprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 88-Y401 02- C6?- 2022 

ANUNŢ 

Primarul municipiului Slatina, 'in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a 

Proiectul de hotărâre privind: aprobarea Schemei locale privind acordarea 
ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale datorate 
bugetului local al Municipiului Slatina, pentru societătile care fşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Parcului Industrial Slatina. 

proiectul de hotărâre va fi dezbătut în şedinţă publică, potrivit legii. 

Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii 

legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire 

la proiectul de hotărâre, la registratura generală a Primăriei municipiului Slatina, 

în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

proiectul de hotărâre, insaţit de referatul de aprobare, poate fi studiat şi la 

avizierul Primăriei municipiului Slatina, pe site-ul instituţiei 

www.primariaslatina.ro sau poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere, de la 

Compartimentul APL, Acte Administrative, arhivă. 

Şedinţa publică In care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată 

şi anunţată 'in termenele prevăzute de lege. 

Consta 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

tel. 0249/439377; 439233; fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. D2.0 / (/) , 2022 

HOTĂRÂRE 

(proiect) 

Referitor la: aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis in vederea 
scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina, 
pentru societăţile care işi desfăşoară activitatea in cadrul Parcului Industrial Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa  
din data de 

Având 1n vedere: 
- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene — ajutoare de minimis, publicat 1n Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, modificat prin Regulamentul UE nr. 972/2020; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţel nr. 21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 456, alin. 1, lit. i, şi art. 464, alin. 1, lit. n, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărarea Consiliului Local Slatina nr. 395/2014 in aplicarea art. 20 din Legea nr. 186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind 
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin a investiţiilor realizate 1n parcurile 
industriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat 
şi de minimis, din 15.04.2022 ; 
- Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea 1n aplicare a 
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 1n administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr. 346/2004 privind Infiinţarea şi dezvoltarea Intreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 4, precum si cap. V — „ Structura actului normativ" din normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative,ado tate prin Legea 24/2000; 
- refera-tul de aprobare nr.   Primarului Municipiului Slatina la proiectul de 
hotărke nr. //,22•0F sP22-; 
- raportul de specialitate nr.   al Direcţiei Generale Economice din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al Primarului municipiului Slaţina; 
- analiza de oportunitate inregistrata sub nr.
- avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr.  
- avizul favorabil al comisiilor buget-finante i juridică din cadrul Consiliului Local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. b, ale art. 129, alin. 4, lit. c, e, f şi art. 139, 
alin. 3 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 
lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă Schema locală privind acordarea ajutoarelor de minimis in vederea 
scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina pentru 
societăţile care îşi desfăşoară activitatea 'in cadrul Parcului Industrial Slatina, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia 
Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene — 
ajutoare de minimis, modificat prin Regulamentul (UE) nr.972/2020. 

Art.3. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul prezentei scheme se face numai cu 
respectarea criteriilor de minimis prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene — 
ajutoare de minimis, modificat prin Regulamentul (UE) nr.972/2020. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Consiliul Concurenţei. 

Initiator 

Primar 

Constantin Stelian şmil MOT 

În baza art. 243, alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, 
avizez prezentul proiect de hotărâre 

Secretarul General al Municipial tina, 

Mihai Io I TA 



Anexă la pr. HCL nr.241/02.08.2022 

PROCEDURA 
Privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând 

scutirea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina 
pentru societăţile care Isi desfăşoară activitatea In cadrul Parcului Industrial Slatina 

I.DISPOZIŢII GENERALE 
Art.l. 
(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis 1n vederea scutirii de la plata 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina pentru societăţile care Işi 
desfăşoară activitatea 1n cadrul Parcului Industrial Slatina. 

(2) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt societăţile care deţin clădiri, terenuri şi Işi 
desfăşoară activitatea 1n Parcul Industrial Slatina. 

(3) Acordarea ajutorului de minimis, 1n cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea 
criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate 1n Regulamentul (UE) al Comisiei nr.1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, publicat 1n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, 
modificat prin Regulamentul (UE) nr.972/2020 al Comisiei, în ceea ce priveşte prelungirea 
aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 1n ceea ce priveşte prelungirea 
aplicării sale şi ajustările relevante. 

(4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia 
Europeană, 1n conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, modificat prin Regulamentul UE nr.972/2020. 

(5) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Slatina şi va fi 
adoptată prin hotărărea Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SCHEMEI 
Art.2 
Schema are ca scop următoarele: 

- dezvoltarea economică a municipiului Slatina; 
- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă la nivelul municipiului; 
- stimularea agenţilor economici din municipiul Slatina să iniţieze şi să dezvolte afaceri; 
- realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade Indelungate de timp. 
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Art.3 
Obiectivul principal al prezentei scheme este instituirea unui mecanism de sprijin sub forma 
ajutoarelor de minimis pentru intreprinderile ce işi desfăşoară activitatea 1n parcul industrial aflat 
pe raza teritorială a municipiului Slatina (administrator şi rezidenţi 1n cadrul parcului). 
III. BAZA LEGALĂ 
Art.4 
Prezenta schemă este elaborată 1n conformitate cu prevederile: 
- Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2003 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene — ajutoare de minimis, publicat 1n Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L352/24.12.2013, modificat prin Regulamentul UE nr.972/2020; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr.77/2014 privind procedurile naţionale 1n domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin a 
investiţiilor realizate In parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind fmanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările i completările ulterioare; 
- Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 'in administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr.346/2004 privind infiinţarea şi dezvoltarea Intreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- HCL Slatina nr.395/2014. 

IV. DOIVIENIUL DE APLICARE 
Art.5 
1. Prezenta schemă se adresează Intreprinderilor care deţin clădiri, terenuri şi Işi desfăşoară 
activitatea in Parcul Industrial Slatina. 
2.Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis este sub forma scutirilor aferente taxelor 
datorate bugetului local al municipiului Slatina, pentru eliberarea oricăror certificate de 
urbanism, autorizaţii de construire pentru terenul şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac 
parte integrantă din parcul industrial, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe 
corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial (ce se vor edifica pe 
terenul cumpărat), datorate pentru anul fiscal de referinţă. 
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Art.6 
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme: 

(a) ajutoarele acordate societăţilor care Işi desfăşoară activitatea 1n sectoarele pescuitului şi 
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE)nr.104/2000 al Consiliului; 
(b) ajutoarele acordate societăţilor care Işi desfăşoară activitatea In domeniul producţiei primare 
de produse agricole; 
(c) ajutoarele acordate societăţilor care Işi desfăşoară activitatea 1n sectorul prelucrării şi 
comercializării produselor agricole, 1n urrnătoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel 
de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de Intreprinderile 
respective; 

(ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea parţială sau integrală către 
producătorii primari; 
(d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, 
respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 
(e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele 
importate; 
(f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri; 
in cazul 1n care o Intreprindere işi desfăşoară activitatea atât Intr-unul din sectoarele exceptate cât 
şi In unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse 1n domeniul de aplicare ale 
prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele 
neexceptate. 
Pentru a beneficia de prevederile schemei, Intreprinderea 1n cauză trebuie să se asigure, prin 
mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, ca 
activităţile desfăşurate In sectoarele excluse din domeniul de aplicare să nu beneficieze de 
ajutoare de minimis acordate 1n conformitate cu prezenta schemă. 

V. DEFINIŢII 
Art.7 in sensul prezentei scheme, termenii şi expresiilede mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) Acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale - actul juridic ce atestă 

dreptul de principiu al Intreprinderiisolicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub forma 
acordării unor facilităţi fiscale prevăzute la art. 20a1in.1 din Legea nr.186/2013; 
b) intreprindere — orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul 
juridic, modul de finanţare sau de existenţă a unui scop lucrativ al acesteia, din această categorie 
fac parte 1n special lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi Intreprinderile familiale 
care desfăşoară activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile 

care desfăşoară 1n mod regulat o activitate economică; 

c) Parc industrial — infrastructura de afaceri constituită conform Legii nr.186/2013, care deţine 

titlu de parc industrial sau a fost declarat prin Hotărâre a Guvernului; 
d) Administratorul parcului industrial — persoana juridică de drept privat, română şi/sau 

străină, Infiinţată 1n condiţiile legii de către fondatori 1n scopul de a constitui un parc, de a 
dobândi şi a deţine titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, potrivit legii, 
parcul industrial. 
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e) Rezident al parcului industrial — orice Intreprindere, persoană juridică română şi/sau străină, 
ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică care funcţionează 
conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a 
cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, logistice şi inovative, industriale, etc., In 
cadrul parcului industrial: 
- In baza unui contract de administrare şi prestări servicii conexe; sau 
- 1n calitate de proprietar sau chiriaş, după caz, al unui imobil situat 1n perimetrul parcului 
industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului 
parcului industrial. 
f) Plan de investiţii — document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile şi a activelor 
necorporale aferente investiţiei ce urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de minimis, cu 
indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar de achiziţie, construcţie şi a valorii totale, 
precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente; 
g) Costuri eligibile — cheltuielile realizate cu achiziţionarea/construirea activelor corporale şi 
necorporale; 
h) Active corporale — terenuri, clădiri, utilaje sau instalaţii; 
i) Active necorporale — transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-
how sau informaţii tehnice nepatentate; 
j) Infrastructura parcului industrial — ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de 
alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de 
alimentare cu apă, canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul 
parcului industrial care se află In proprietatea administratorului parcului industrial sau după caz, 
a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet; 
k) Ajutor de minimis — ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu 
distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu alte state; 
1) Facilitate fiscală — scutire sau reducere de la plata impozitelor şi taxelor locale acordate 
conform prezentului regulament; 
m) intreprindere unică — noţiunea de "Intreprindere unică" include toate Intreprinderile Intre 
care există cel puţin una din relaţiile următoare: 
(i) Intreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor 

Intreprinderii; 
(ii) intreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi; 
(iii) Intreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei 1ntreprinderi 1n 
temeiul unui contract incheiat cu Intreprinderea 1n cauză sau In temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
(iv) Intreprindere care este acţionar sau asociat a unei alte Intreprinderi şi care controlează 

singură, in baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei intreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor Intreprinderii respective. 
intreprinderile care Intreţin cu una sau mai multe Intreprinderi relaţiile la care se face referire la 
literele (i)-(iv) sunt considerate Intreprinderi unice. 
n) intreprindere In dificultate — o Intreprindere este considerată a fi In dificultate 1n cazul In 
care, fără intervenţia statului, aceasta va fi obligată, aproape sigur, să 1şi Inceteze activitatea 1n 
termen scurt sau mediu. Prin urmare, o Intreprindere este considerată a fi In dificultate dacă este 
Indeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
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- 1n cazul unei societăţi cu răspundere limitată — atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când 
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate 1n 
general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat 
negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; 
- 1n cazul unei societăţi comerciale 1n care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată 
pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum 
reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; 
- atunci cândintreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau Indeplineşte 
criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă 
la cererea creditorilor săi; 
- In cazul unei Intreprinderi care nu este un IMM, atunci când,In ultimii doi ani: 

1. raportul datorii/capitaluri proprii al Intreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi 
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0. 

o) Produse agricole — produsele enumerate 1n Anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute 
din pescuit şi acvacultură prevăzute In Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 decembrie privind organizarea comună a pieţelor 1n sectorul 
produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2004 şi 
(CE) nr.1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000, publicatin 
Jurnalul OfIcial al Uniunii Europene; 
p) 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 1n 
exploataţiile agricole, necesare in vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 
pentru prima vânzare; 
q) "Comercializarea produselor agricole" Inseamnă deţinerea sau expunerea unui produs 
agricol in vederea vânzării, a punerii 1n vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere 
pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 
prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o 
vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată 
comercializare In cazul 1n care se desfăşoară In localuri distincte, rezervate acestei activităţi; 
r) Domeniu de activitate — activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunzător clasificaţiei 
activităţilor din economia natională (codul CAEN). Relevantă pentru scopurile schemei este 
activitatea pentru care se acordă facilitatea; 
s) Furnizorul de ajutor de minimis — Municipiul Slatina; 
t) Administratorul schemei — Municipiul Slatina (prin direcţiile şi serviciile de specialitate); 
u) Intensitatea ajutorului — valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile 
eligibile, Inainte de deducerea impozitelor sau alte taxe. 

VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI 
Art.8 
Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă sunt cele prevăzute 1n 
cuprinsul art.456 alin.(1), lit.i şi art.464 alin.(1), lit.n din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi al 
impozitului pe teren, pentru clădirile şi terenurile situatein parcul industrial. 
Totodată, ajutorul de minimis se acordă administratorului şi rezidenţilor din parcul industrial, 
prin renunţări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevăzute şi 1n condiţiile art. 20, alin.(1) 

5 



lit.b),lit.c)şi lit.d) din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale, In limita echivalentului 1n lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă 
de 3 exerciţii financiare (2 exerciţii financiare precedente şi exerciţiul financiar 1n curs), 
respectiv 100.000 de euro In cazul Intreprinderilor care Işi desfăşoară activitatea 1n domeniul 
transportului rutier de mărfuri 1n contul terţilor sau contra cost. 
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute 1n prezenta schemă intreprinderile care 
Indeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: 

a) işi desfăşoară activitatea intr-un parc industrial cu titlu acordat conform prevederilor 
legale; 

b) au cumpărat/concesionat o suprafaţă de teren 1n parcul industrial din municipiul Slatina; 
c) derulează activităţi in domeniile neexceptate de la finanţare 1n condiţiile prezentei scheme; 
d) Intreprinderile unice nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 exerciţii 

financiare consecutive, exerciţiul financiar 1n curs şi două exerciţii financiare 
anterioaresau, dacă au primit ajutoare de minimis 1n această perioadă, acestea cumulate nu 
depăşesc plafonul echivalent 1n lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro 1n cazul 
Intreprinderilor care Işi desfăşoară activitatea 1n domeniul transportului rutier de mărfuri 1n 
contul terţilor sau contra cost, indiferent de sursa de finanţare. Aceste plafoane se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă 
ajutorul este finanţat din surse naţionale, bugetul de stat sau bugetul administraţiei publice 
locale sau comunitare; 

e) atunci când o Intreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri 1n numele terţilor 
sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 de 
euro, in cazul intreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent in 
lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor 
activităţi sau distincţia Intre costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază 
activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul 1n lei a 100.000 euro şi 
că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de mărfuri; 

f) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 
urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat In totalitate sau parţial din resurse 
comunitare; 

g) nu intră 1n categoria "intreprinderilor in dificultate" conform definiţiei de la art.6, lit.m); 
h) nu a fost emisă Impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, 1n cazul in 

care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată şi creanţa a fost integral 
recuperată; 

i) indeplineşte toate obligaţiile asumate prin cererea depusă privind ajutorul de minimis, 1n 
ceea ce priveşte valoarea investiţiei, numărul angajaţilor, termenele de Incepere/finalizare 
construcţii, inclusiv cele financiare; 

j) nu inregistrează obligaţii restante faţă de bugetul local al municipiului Slatina şi faţă de 
bugetul consolidat de stat; 

k) nu se află 1n stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un 
administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale 
comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor; 

1) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune flscală pentru care s-a 
pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
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m) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnări In ultimii 3 ani de 
către nicio instanţă de judecată din motive profesionale sau etic profesionale; 

n) reprezentantul legal al Intreprinderii nu furnizează informaţii false; 
o) să nu f fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor 

de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, sau, In cazul 
In care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa 

integral recuperată, cu penalităţi aferente; 
p) solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate 

ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare In 
cadrul schemei. 

VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 
Art.9 
1. Ajutorul de minimis acordat Intreprinderilor eligibile constă In: 
a) scutire de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al municipiului Slatina, pentru 
eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire pentru terenul şi clădirile din 
infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial, conform art.20, alinl, lit.d) 
din Legea nr.186/2013 şi HCL nr.395/2014; 
b) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, corespunzător terenului aferent parcului 
industrial, potrivit art.464, alin. (1), lit. N din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din 
infrastructura parcului industrial (ce se vor edifica pe terenul cumpărat), în conformitate cu 
art.456, alin.(1), lit. I din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
Facilităţile fiscale enumerate 1n prezentul capitol vor fi acordate In baza solicitărilor depuse, 
după verificarea acestora de către comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului nr.402/2015. 
Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se vor putea acorda incepănd cu data intrării In 
vigoare a prezentei hotărări. 

2. Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor 1n mai multe tranşe, respectiv la data scadentă a 
creanţelor fiscale. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata 
de actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului. 
3. Ajutorul de minimis se consideră acordat 1n momentul 1n care dreptul legal de a beneficia de 
acesta este conferit Intreprinderii, 1n temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la 
care ajutorul de minimis este plătit. 

4. Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis 1n limita sumei reprezentată de pragul 
de minimis ce nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru Intreprinderile care 
efectuează transport rutier de mărfuri In contul terţilor sau contra cost) echivalent 1n lei, după ce 
va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Intreprinderii, faptul că suma totală a 
ajutoarelor de minimis primite de Intreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 exerciţii 

financiare consecutive, inclusiv anul 1n curs, fie din surse ale statului sau a autorităţilor locale, fie 
din surse comunitare. 
5. in cazul in care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o 
perioadă de trei exerciţii financiare consecutive, cumulată cu valoarea alocării financiare 
acordate 1n conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro sau 
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de 100.000 euro pentru intreprinderile care activează in domeniul transportului rutier de mărfuri 
1n contul terţilor sau contra cost, echivalent 1n lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile 
schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. 
6. in cazul 1n care o Intreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri 1n contul terţilor sau 
contra cost, desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, 1n cazul 
Intreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, cu condiţia ca aceasta să asigure şi 
să dovedească, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităţilor sau distincţia Intre 
costuri, că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 
100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de mărfuri. 
7. in cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis 
acordat unei Intreprinderi noi sau Intreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se 
iau 1n considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor Intreprinderilor care 
fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal Inainte de fuziune sau achiziţie rămân legal 
acordate. 
8. in cazul In care o Intreprindere se Imparte 1n două sau mai multe Intreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate Inainte de separare se alocă Intreprinderii care a beneficiat de 
acestea şi anume, 1n principiu, Intreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate 
ajutoarele de minimis. in cazul in care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis 
alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitatului social al noilor Intreprinderi la data la 
care separarea produce efecte. 
9. Ajutoarele de minimis acordate 1n conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu 
ajutoarele de minimis acordate 1n conformitate cu Regulamentul(UE) nr.360/2012 al Comisiei în 
limita plafonului stabilit 1n regulamentul respectiv, modificat prin Regulamentul (UE) 
nr.1474/2020 1n ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a acestuia, publicat 1n Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 337/14.10.2020. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu 
ajutoare de minimis 1n conformitate cu alte regulamente de minimis In limita plafonului de 
200.000 euro (100.000 euro pentru Intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri 1n 
contul terţilor sau contra cost) echivalent 1n lei. 
10. Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare 
de stat acordate pentru acelea5i costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu 
ajutoarele acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de 
cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile 
specifice ale fiecărui caz, de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de 
Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice 
pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe 
categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. 

VIILMODALITĂTI DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI DE MINIMIS 
Art.10 
(1)Autoritatea publică care implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Primarul 
municipiului Slatina prin structurile de specialitate. 
(2)Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, concretizat 1n facilităţi fiscale prevăzute la art.20 
din Legea nr. 186/2013, administratorul şi rezidenţii parcului industrial din municipiul Slatina 
vor depune următoarele documente: 
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a) Cerere de acord de principiu, ştampilată şi semnată in original de persoana autorizată să 
reprezinte legal Intreprinderea solicitantă. 

b) Certificat constatator eliberat de OfIciul Registrului Comerţului, 1n care să se menţioneze 
următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de Inregistrare, asociaţii şi 
reprezentanţii legali ai Intreprinderii, domeniul de activitate şi toate domeniile secundare de 
activitate, punctele de lucru ale Intreprinderii, data ultimei menţiuni inscrise in registru şi 
obiectul acesteia, activitatea desfăşurată. 1n parcul industrial, cu menţionarea codului CAEN 
corespunzător. 

c) Un studiu de fezabilitate sau plan de investiţii/de afaceri, cu evidenţierea cheltuielilor 
eligibile, cu detalierea pe elemente de activ. Pot fi luate 1n considerare cele depuse la procedura 
de vânzare a terenurilor, In măsura 1n care acestea includ elementele precitate. 

d) Declaraţiile pe proprie răspundere date de reprezentantul legal al Intreprinderii beneficiare 
1n formă scrisă, privind orice alt ajutor de minimis primit de Intreprinderea unică acel exerciţiu 
financiar şi 1n ultimele 2 exerciţii financiare consecutive, precum şi structura Intreprinderii unice 
din care face parte beneficiarul. 

e) Declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al Intreprinderii beneficiare 
1n formă scrisă cu privire la faptul că aceasta nu se află In stare de insolvenţă, lichidare sau 
dizolvare, afacerea sa nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă 
restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fte puse la dispoziţia creditorilor. 

f) Declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al Intreprinderii beneficiare, 
1n formă scrisă, cu privire la faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei 
Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau 1n cazul 1n care a făcut obiectul, aceasta a fost 
deja executată şi creanţa integral recuperată.. 

g) Certificate de atestare fiscală emise de organele competente prin care se atestă că nu 
Inregistrează datorii faţă de bugetul consolidat de stat. 

h) Adeverinţă care atestă faptul că. nu Inregistrează obligaţii restante faţă de SC SLAT1NA 
INDUSTRIAL PARC SA. 
i) Extras de carte funciară pentru informare. 
(3) Documentele emise de solicitanţi 1n original sunt datate, ştampilate şi semnate de persoana 
autorizată să reprezinte legal Intreprinderea. Documentele 1n copie poartă pe fiecare pagină. 
menţiunea "conform cu originalul", ştampila intreprinderii solicitante şi semnătura persoanei 
autorizate să reprezinte legal Intreprinderea. 
(4) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza 
ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană 1n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Echivalentul In euro al valorii plăţilor acordate pentru fiecare an se va stabili la cursul de schimb 
al Băncii Naţionale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea 
fiscală de către fumizorul schemei. 
(5) Cererile privind acordarea facilitgilor fiscale 1n cadrul prezentei scheme se depun la Direcţia 

Generală Economică a Municipiului Slatina, str. Toamnei, nr.6. Autoritatea locală va analiza 
documentaţia şi va transmite 1n termen de 10 zile calendaristice o notificare privind completarea, 
dacă este cazul. După acceptarea documentaţiei, autoritatea local'ă işi rezervă dreptul de a efectua 
verificări la sediul Intreprinderilor beneficiare/solicitante de ajutor de minimis 1n vederea 
stabilirii veridicităţii/conformităţii infortnaţiilor cuprinse 1n documentaţie. 

Art. 11 
(1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor condiţiilor de eligibilitate asociate 
prezentei scheme Inainte de acordarea facilităţilor. 
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(2) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat 
sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. 
(3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere a Intreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis 
primite de Intreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul 1n curs, 
fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 
200.000 euro (100.000 euro pentru Intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri 1n 
contul terţilor sau contra cost) echivalent 1n lei. 
Art.12 
in cazul 1n care 1ntreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică 1n cadrul 
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis 1i comunică 
In scris acest lucru. 
Art.13 
Comisia desemnată de Primarul municipiului Slatina va urmări modul de implementare a 
prezentei scheme locale de ajutor de minimis. Atribuţiile comisiei sunt: 
1. Să deschidă un registru special al schemei in format electronic cu evidenţa cererilor de 
acordare a facilităţilor fiscale. 
2. Să analizeze, să evalueze şi să soluţioneze aceste cereri. in urma procesului de evaluare a 
cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluţionează cererea, după 
caz: 

a) cu emiterea acordului de principiu; 
b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu 1n cazul în care nu 

sunt respectate prevederile prezentei scheme. 
Cererea de acord de principiu este considerată completă atunci când sunt Indeplinite următoarele 
condiţii: 

a) conţine raportul Administratorului parcului cu privire la condiţiile Indeplinite de către 
beneficiarul ajutorului de minimis(investiţii, obligaţii financiare, etc.); 

b) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute 1n prezenta schemă; 
c) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de aparatul de specialitate al 

primarului unităţii administrativ-teritoriale; 
d) nu prezintă neconcordanţe 1n informaţiile furnizate; 
e) sunt respectate prevederile prezentei scheme. 

3. Să supravegheze permanent ajutoarele de minimis acordate aflate 1n derulare şi să dispună 

măsurile care se impun 1n cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă. 

4. Să comunice 1n scris solicitantului acordul de principiu 1n vederea acordării ajutorul de 
minimis acordat. 
5. Să păstreze evidenţa detaliată a ajutorului de minimis pe o perioadă de 10 ani de la data la care 
a fost acordată ultima alocare specifică. 1n cadrul schemei. 
6. Să actualizeze ajutorul acordat la valoarea de la momentul acordării. Echivalentul 1n euro al 
valorii ajutorului de minimis acordat Intreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de 
Banca Naţională a României la data hotărârii de consiliu privind acordarea ajutorului. 
7. Să publice/actualizeze pe site-ul Primăriei municipiului Slatina situaţia acordurilor de 
principiu privind acordarea ajutorului de minimis. 
8. Să transmită instituţiei abilitate rapoartele anuale privind ajutoarele de minimis acordate 
conform prezentei scheme. 
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9. Poate verifica la sediul Intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis veridicitatea şi 
conformitatea documentelor care stau la baza acordării facilităţilor fiscale. 

IX. iNCETAREA ACORDĂRII FACILITĂŢILOR FISCALE 
Art.14 
Solicitanţii sunt obligaţi să comunice de Indată orice modificări care le afectează eligibilitatea 1n 
cadrul prezentei scheme. 
Art.15 
Acordarea facilităţilor fiscale conform prezentului regulament Inceteazăin următoarele cazuri: 
- Se constată nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune/contractul de 
administrare şi de prestări servicii conexe Incheiat cu SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA, 
In ceea ce priveşte obligaţiile fiscale faţă de aceasta, valoarea investiţiei, numărul angajaţilor, 
termenele de Incepere/finalizare construcţii, altele asemenea; 
- Se constată nerespectarea obligaţiilor In ce priveşte investiţiile menţionate la depunerea cererii 
pentru acordarea ajutorului de minimis; 
- Se constată neIndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de administratorul parcului, urmând a se 
recupera ajutorul de minimis anterior acordat; 

Solicitantul Inregistrează debite restante faţă de bugetul local sau bugetul de stat. Se sistează 
acordarea facilităţilor fiscale Incepând cu data scadenţei obligaţiilor, urmând a se recupera 
ajutorul de minimis anterior acordat; 
-Insolvenţa/falimentul beneficiarului ajutorului de minimis.Se sistează acordarea facilităţilor 
fiscale Incepând cu data deschiderii procedurii; 
Beneficiarii vor fi Inştiinţaţi in scris cu privire la Incetarea şi motivele Incetării acordării 
facilităţilor fiscale. 

XI.DURATA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS 
Art.16. 
(1) Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării 1n vigoare a prezentei hotărâri până 
la data de 31 decembrie 2023, conform Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2003 privind 
aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene — ajutoare de 
minimis, publicat 1n Jumalul Oficial al Uniunii Europene L352/24.12.2013, modificat prin 
Regulamentul UE nr.972/2020. 
(2) Facilităţile fiscale se aplică impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anii 2022-2023. 

XII.BENEFICIARII SI BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS 
Art.17 
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt administratorul şi rezidenţii parcului industrial. 
Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 10 Intreprinderi. 
Art.18 
(2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat 1n cadrul prezentei scheme pe 
Intreaga durată de aplicare este de 2.500.000 lei. 

Nr. 
crt. 

Buget schemă Anul 2022 Anul 2023 Total 

1. Scutiri impozite 
şi taxe locale 50.000 lei 2.450.000 lei 2.500.000 lei 
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XIII. REGULI PRIVIND TRANSPARENŢA 
Art. 19 
(1) in cazul 1n care solicitantul este eligibil pentru a beneficia de facilităţi fiscale In cadrul 
prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru 1n urma procesului de evaluare, 
administratorul schemei de ajutor de minimis comunică 1n scris Intreprinderii beneficiare 
cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, 
făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr.1407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi 
a numărului de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
(2) in cazul 1n care solicitantul nu este eligibil să beneficieze de facilităţile fiscale 1n cadrul 
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică 
1n scris acest lucru. 
(3) Schema de ajutor de minimis va fl publicată pe site-ul furnizorului — Primăria municipiului 
Slatina. 

XIV.REGULI PRIVIND MONITORIZAREA SI RAPORTAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 
Art.20 
(1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate 1n baza prezentei scheme se fac 
1n conformitate cu prevederile OUG nr.77/2014 privind procedurile naţionale 1n domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/2006, 
respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus 1n 
aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicatin Monitorul Oficial 
al României, partea I nr.422/02.05.2022, sau al oricărei reglementări care le modifică. 
(2) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la 
cuantumul ajutorului acordat 1n baza prezentei scheme şi despre caracterul său de minimis, 
făcând referire la articolelor 107 şi art.108 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, modificat prin Regulamentul UE 
nr.972/2020. 
Art.21 
(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate 1n baza 
prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată 
1n baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a 
demonstra respectarea condiţiilor impuse prin actul de acordare. 
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani 
fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de 
minimis primit In cadrul schemei şi să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau 
Consiliului Concurenţei, 1n termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru 
derularea procedurilor naţionale şi comunitare 1n domeniul ajutorului de stat. 
Art.22 
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflatein 
derulare şi de a dispune măsurile care se impun 1n cazul Incălcării condiţiilor instituite prin 
prezenta schemă, precum şi prin legislaţia naţională şi/sau europeană aplicabilă la momentul 
respectiv. 
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(2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului in cazul in care condiţiile de 
acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar 1n conformitate cu prevederile art.39 din 
OUG nr.77/2014 privind procedurile naţionale 1n domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) Deciziile fumizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului 
Concurenţei, spre informare, 1n termen de 5 zile de la data adoptării. 
Art.23 
(1) Furnizorul, prin serviciul de specialitate are obligaţia de a transmite instituţiei abilitate — 
Consiliul Concurenţei, 1n formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile 
de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea 
ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru Intocmirea inventarului 
ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare Indeplinirii obligaţiilor 
României in calitate de stat membru al Uniunii Europene. 
(2) in cazul 1n care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, 
acesta va transmite valori estimative. 
(3) in cazul 1n care există Indoieli serioase cu privire la datele transmise de către fumizor, 
instituţia specializată — Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare
după caz, să facă verificări la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului 
Concurenţei va fi insoţită de reprezentanţii furnizorului. 
(4) Erorile constatate de fumizor şi corecţiile legale. Anulări, recalculări, recuperări, rambursări 
se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 
(5) In cazul 1n care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea 
legislaţiei 1n domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau 
recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu 
executoriu. 
Art. 24 
Furnizorul va transmite Consiliului Concurenţei, spre informare, prezenta schemă 1n termen de 
15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale 1n domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 25 
(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei are obligaţia, conform prevederilor art.29 
din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus 1n aplicare prin Ordinul Preşedintelui 

Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a Incărca în registrul electronic al ajutoarelor de stat 
acordate 1n România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis 
Intr-un termen de maxim 5(cinci) zile de la data intrării 1n vigoare a acesteia. 
(2) Contractele de finanţare/actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a 
ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor 
Incărca pe RegAS 1n termen de maxim 7(şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a 
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publicării acestora in Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii 
a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. 

XV. DISPOZIŢII FINALE 
Art.26 
in măsura 1n care vor apărea noi prevederi legale naţionale/europene prezenta schemă se va 
modifica/completa 1n mod corespunzător. 

; + 0 

PR~IR1A ̀ A\
Constantţi. Steliăn 

Director gen intocmit, 
CALOTĂ SĂ IANU Alin Sef Serviciu Evidenţă Persoane Fizice si Juridice 

BODESCU Constantin 
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Primanul municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mal: officeprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr(M. 4Z0.1 ob922._ 

Referat de aprobare 

pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis 1n vederea scutirii 
de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Slatina pentru 

societăţile care Işi desfăşoară activitatea 1n cadrul Parcului Industrial Slatina 

Temeiul legal al schemei de ajutor de stat îl constituie prevederile art. 456, alin. 1, lit. i 
şi art. 464, alin. 1, lit. n din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru 
investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, ale 
Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 şi 108, 
modificat prin Regulamentul UE nr. 972/2020, a Regulamentului nr. 1 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene — ajutoare de minimis, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 1n domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 

parcurilor industriale, titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului 
dreptul la unele facilităţi, cum ar fi scutirea de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al 
municipiului Slatina, pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de 
construire pentru terenul şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din 
parcul industrial, plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent parcului 
industrial, precum şi scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care 
fac parte din infrastructura parcului industrial. 

Potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

completările ulterioare nu se datorează impozit pentru clădirile şi terenurile din parcurile 
industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum i cele utilizate drept incubatoare de 
afaceri, cu respectarea legislaţiei in materia ajutorului de stat. 



Astfel, potrivit legislaţiei 1n materia ajutorului de stat, este necesară aprobarea unei 
scheme locale de ajutor de stat, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile 

realizate 1n parcul industrial de pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Slatina. 

Obiectivul schemelor de minimis reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub 
forma de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de Intreprinderile care Işi desfăşoară 

activitatea 1n parcurile industriale. 

Ajutorul de minimis se acordă Intreprinderilor localizate 1n parcurile industriale, prin 
renunţări la venituri bugetare sub forma scutirilor prevăzute la art. 20, alin.1 din Legea 
186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, 1n limita echivalentului 1n 
lei a 200.000 euro pentru flecare beneficiar, pe o perioadă de 3 exerciţii financiare 
consecutive, respectiv 100.000 euro 1n cazul Intreprinderilor care desfăşoară activitatea 1n 
domeniul transportului rutier de mărfuri. 

Schema de ajutor de minimis se aplică de la data solicitării intrării 1n vigoare a 
prezentei hotărâri, pân'ă la data de 31 decembrie 2023. Bugetul maxim al schemei de ajutor de 
minimis este de 2.500.000 lei. Numărul estimat este de 10 agenţi economici. 

Pentru acordarea facilităflor fiscale, administratorul şi rezidenţii parcului industrial 
trebuie să indeplinească criteriile de eligibilitate, cum ar fl: 

Işi desfăşoară activitatea 1n Parcul Industrial Slatina, 
nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 exerciţii financiare consecutive,In 
exerciţiul financiar 1n curs şi două exerciţii financiare anterioare sau, dacă au primit 
ajutoare de minimis 1n această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul 
echivalent In lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro 1n cazul Intreprinderilor care 
Işi desfăşoară activitatea In domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de 
finanţare, 

Indeplineşte obligaţiile asumate prin plan de investiţii/afaceri, 

nu intră 1n categoria Intreprinderilor aflate In dificultate potrivit prevederilor cap. 2 
secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei —Liniilor directoare privind ajutorul de stat 
pentru salvarea şi restaurarea Intreprinderilor aflateln dificultate 2004/C244/02, 
nu a fost emisă Impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, 1n cazul 
in care o asemenea decizie de recuperare a unui ajutor de stat a fost emisă, aceasta a 
fost executată şi creanţa a fost recuperată, 

Indeplineşte toate obligaţiile asumate prin contractul de vânzare-cumpărare/contractul 

de administrare 1n ceea ce priveşte valoarea investiţiei, numărul angajaţilor, termenele 
de Incepere/finalizare construcţii inclusiv cele financiare, 
nu Inregistrează obligaţii restante faţă de bugetul local al municipiului Slatina şi nici 
faţă de bugetul de stat. 



Pentru implementarea schemei de minimis şi monitorizarea modului de aplicare a fost 
constituită, prin dispoziţia primarului, o comisie care va avea o serie de atribuţii stabilite la 
art. 10 din schema locală. 

Am iniţiat proiectul de hotărăre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere ţi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Slatina. 

PRIMAR, 

CONSTANTIN STELţIAN EMIL MOŢ 



Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Nr. / C)e), Oi 2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare referitor la aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor 
de minimis in vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al 
Municipiului Slatina, pentru societăţile care fsi desfăsoară activitatea in cadrul Parcului 
Industrial Slatina. 

Temeiul legal al schemei de ajutor de stat îl constituie prevederile art. 456, alin. 1, lit. i şi 

art. 464, alin. 1, lit. n din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 

realizate 1n parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din Legea 

nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, ale Regulamentului UE 

nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 şi 108, modificat prin 

Regulamentul UE nr. 972/2020, a Regulamentului nr. 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene — ajutoare de minimis, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr. 21/1996. 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 

parcurilor industriale, titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului 

dreptul la unele facilităţi, cum ar fi scutirea de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al 

municipiului Slatina, pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire 

pentru terenul şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial, 

impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent parcului industrial, precum şi scutirea de la 

plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului 

industrial, autoritatea deliberativa adoptând 1n acest sens HCL nr. 395/2014 şi HCL nr. 

404/2021. 

Potrivit prevederilor art. 456 alin.1 litera i si art. 464 alin. 1 litera n, din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează impozit pentru 



clădirile şi terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele 

utilizate drept incubatoare de afaceri, cu respectarea legislaţiei 1n materia ajutorului de stat. 

Astfel, potrivit legislaţiei In materia ajutorului de stat, este necesară aprobarea unei 

scheme locale de ajutor de stat, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile 

realizate 1n parcul industrial de pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Slatina. 

Apreciem că poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina proiectul 

de hotărare privind aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis in 

vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina, 

pentru societăţile care i,şi desfăşoară activitatea in cadrul Parcului Industrial Slatina. 

DIRECTOR 9ENE 
CALOTA SA I 

intocmit, 
Şef Serviciu Evidenţă Persoane Fizice şi Juridice, 

Bodescu Constantin 

Consilier juridic, 
Laza Ileana Alexandra 
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Nr.  02.2022 

ANALIZĂ DE OPORTUNITATE 

privind elaborarea unei scheme de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina pentru societăţile 

care Işi desfăşoară activitatea In cadrul Parcului Industrial Slatina 

incepand cu anul 2014, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Slatina, funcţionează 
Parcul Industrial Slatina, având ca obiect de activitate administrarea unor suprafeţe de teren, 
viabile din punct de vedere al infrastructurii de bază, unul din scopurile înfiinţării acestuia fiind 
implementarea de proiecte de investiţii in structuri de producţie sau de servicii. in prezent, In 
Parcul Industrial Slatina, işi desfăşoară activitatea Prysmian Cabluri şi Sisteme care a generat 
crearea de locuri de muncă şi absorbţia forţei de muncă din zonă, dezvoltarea infrastructurii de 
bază locală(drumuri, reţele de apă, reţele de canalizare, de gaz), precum şi creşterea 
serrmificativă a contribuţiilor vărsate la bugetul local datorită cotelor legale prelevate de la 
Intreprinderile care Işi desfăşoară activitatea in parcul industrial. 

in acest context, având in vedere obligaţia rezidenţilor la plata taxelor şi impozitelor fiscale 
datorate bugetului local pentru societăţile care işi desfăşoară activitatea in cadrul parcului 
industrial reglementate prin art.456, alin,l, lit.i) şi art.464, alin.1, lit n) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.20 din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, ale Regulamentului UE nr.1407 din 18 
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108, modificat prin Regulamen-tul UE 
nr.972/2020, a Regulamentului nr.1 din Tratatul privind fimcţionarea Uniunii Europene — 
ajutoare de minimis, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr.77/2014 privind procedurile 
naţionale in domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996, ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională 1n administraţia 
publică, republicată, a art.4, lit.b), lit.c) şi lit.d) din Ordinul 2980/2013 privind aprobarea 
condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate In parcurile industriale, 
prin aprobarea schemei de ajutor de minimis ar asigura prin facilităţile acordate pe mai departe la 
creşterea competitivităţii administratorului parcului industrial precum şi atragerea de noi 
investitori cu impact mare In dezvoltarea activităţilor economice desfăşurate, care ar duce la 
multiplicarea avantajelor prezentate mai sus in beneficiul comunităţii locale din municipiul 
Slatina. 

Având 1n vedere această reglementare, precum i prevederile art.3, alin(4) din OUG nr.77/2014 
privind procedurile naţionale 1n domeniul ajutorului de stat, precum i prin modificarea Legii 
concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, propunem elaborarea unei 
scheme de ajutor de minimis care să prevadă: 



A) OBIECTUL ŞI SCOPUL SCHEMEI DE MINIMIS 
1. Schema are ca scop următoarele: 
- dezvoltarea economică a municipiului Slatina; 
- creşterea gradului de ocupare a fortei de muncă la nivelul municipiului; 
- stimularea agenţilor economici din municipiul Slatina să iniţieze i să dezvolte afaceri; 
- realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade indelungate de timp. 
2. Obiectivul principal al prezentei scheme este instituirea unui mecanism de sprijin sub forma 
ajutoarelor de minimis pentru Intreprinderile ce Işi desfăşoară activitatea 1n parcul industrial aflat 
pe raza teritorială a municipiului Slatina (administrator şi rezidenţi In cadrul parcului). 

B) AUTORITATEA PUBLICĂ COMPETENTĂ SĂ IMPLEMENTEZE SCHEMA 
Autoritatea publică care implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Primarul 
municipiului Slatina prin structurile de specialitate. 

C) DOMENIUL DE APLICARE 
1) Prezenta schemă se adresează intreprinderilor care deţin clădiri, terenuri şi işi desfăşoară 

activitatea in parcul industrial Slatina; 
2) Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis este sub forma scutirilor aferente taxelor 
datorate bugetului local pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, 
impozitului pe clădiri şi impozitului/taxei pe teren. 
3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme: 
(a) ajutoarele acordate societăţilor care işi desfăşoară activitatea In sectoarele pescuitului şi 
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE)nr.104/2000 al Consiliului; 
(b) ajutoarele acordate societăţilor care işi desfăşoară activitatea 1n domeniul producţiei primare 
de produse agricole; 
(c) ajutoarele acordate societăţilor care Işi desfăşoară activitatea in sectorul prelucrării 
comercializării produselor agricole, in următoarele cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantitătii unor astfel 
de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de Intreprinderile 
respective; 

(ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea partială sau integrală către 
producătorii primari; 
(d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, 
respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate 1nfiinţării şi 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 
(e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele 
importate; 
(f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri; 
(g) în cazul in care o intreprindere Işi desfăşoară activitatea atât intr-unul din sectoarele exceptate 
cât şi in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse 1n domeniul de aplicare ale 
prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele 
neexceptate. 
(h) pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea "in cauză trebuie să se asigure, prin 
mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie intre costuri, ca 
activităţile desfăşurate 1n sectoarele excluse din domeniul de aplicare să nu beneficieze de 
ajutoare de minimis acordate 1n conformitate cu prezenta schemă. 



D) DEFINIŢII 
(1) in sensul prezentei scheme, termenii i expresiilede mai jos au următoarele semnificaţii. 

a) Acordul de principiu al autorită'ţii administraţiei publice locale - actul juridic ce atestă 

dreptul de principiu al societăţii (întreprinderii)solicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub 
forma acordării unor facilităţi fiscale prevăzute la alin.2 din Legea nr.186/2013; 
b) intreprindere — orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul 
juridic, modul de finanţare sau de existenţă a unui scop lucrativ al acesteia, din această categorie 
fac parte in special lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă i intreprinderile familiale 
care desfăşoară activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile 

care desfăşoară in mod regulat o activitate economică; 

c) Parc industrial — infrastructura de afaceri constituită conform Legii nr.186/2013, cu 
modificările i completările ulterioare, care deţine titlu de parc industrial sau a fost declarat prin 
Hotărâre a Guvernului; 
d) Administratorul parcului industrial — persoana juridică de drept privat, română şi/sau 
străină, infiinţată in condiţiile legii de către fondatori in scopul de a constitui un parc, de a 
dobândi şi a deţine titlul de parc industrial, respesctiv de a gestiona şi administra, potrivit legii, 
parcul industrial. 
e) Rezident al parcului industrial — orice intreprindere, persoană. juridică română şi/sau străină, 
ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică care funcţionează 
conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a 
cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, logistice i inovative, industriale, etc., în 
cadrul parcului industrial: 
- în baza unui contract de administrare i prestări servicii conexe; sau 
- în calitate de proprietar sau chiriaş, după caz, al unui imobil situat in perimetrul parcului 
industrial consti-tuit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului 
parcului industrial. 
f) Plan de investiţii — document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile şi a activelor 
necorporale aferente investiţiei ce urmează a f realizată de solicitantul ajutorului de minimis, cu 
indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar de achizţie; construcţie şi a valorii totale, 
precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente; 
g) Costuri eligibile — cheltuielile realizate cu achiziţionarea/construirea activelor corporale 
necorporale; 
h) Active corporale — terenuri, clădiri, utilaje sau instalaţii; 
i) Active necorporale — transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-
how sau informaţii tehnice nepatentate; 
j) Infrastructura parcului industrial — ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de 
alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de 
alimentare cu apă, canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul 
parcului industrial care se află in proprietatea administratorului parcului industrial sau după caz, 
a rezidenţilor parcului industrial, parcări i servicii de internet; 
k) Facilitate fiscală — scutire sau reducere de la plata impozitelor i taxelor locale acordate 
conform prezentului regulament; 
1) intreprindere unică — noţiune de "intreprindere unică" include toate intreprinderile intre care 
există cel puţin una din relaţiile următoare: 
(i) intreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor 
intreprinderii; 
(ii) intreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi; 



(iii) intreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei Intreprinderi 1n 
temeiul unui contract Incheiat cu intreprinderea in cauză sau in temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
(iv) intreprindere care este acţionar sau asociat a unei alte intreprinderi şi care controlează 
singură, in baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei intreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor intreprinderii respective. 

Intreprinderile care intreţin cu una sau mai multe Intreprinderi relaţiile la care se face referire 
la literele (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi unice. 
m) intreprindere in dificultate — o Intreprindere este considerată a fi in dificultate in cazul 1n 
care, fără intervenţia statului, aceasta va fi obligată, aproape sigur, să işi Inceteze activitatea in 
termen scurt sau mediu. Prin urmare, ointreprindere este considerată a fi 1n dificultate dacă este 
indeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

- 1n cazul unei societăţi cu răspundere limitată — atunci când mai mult de jumătate din capitalul 
social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când 
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate in 
general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat 
negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris; 

- 1n cazul unei societăţi comerciale in care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere 
nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, 
astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; 

- atunci când Intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau 
Indeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective 
de insolvenţă la cererea creditorilor săi; 

- in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci când, in ultimii doi ani: 
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi 
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBIDTA a fost sub 1,0. 

n) Produse agricole — produsele enumerate In Anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute 
din pescuit şi acvacultură prevăzute in Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 decembrie privind organizarea comună a pieţelor in sectorul 
produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2004 
(CE) nr.1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 
o) 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 In 
exploataţiile agricole, necesare in vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală 
pentru prima vânzare; 
p) Domeniu de activitate — activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunzător clasificaţiei 
activităţilor din economia naţională (codul CAEN). Relevantă pentru scopurile schemei este 
activitatea pentru care se acordă facilitatea; 
r) Furnizorul de ajutor de minimis — Municipiul Slatina; 
s) Administratorul schemei — Municipiul Slatina (prin direcţiile şi serviciile de specialitate); 
t) Intensitatea ajutorului — valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile 
eligibile, Inainte de deducerea impozitelor sau alte taxe. 

E) DURATA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS 
(1) Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării 1n vigoare a prezentei hotărâri pârră 
la data de 31 decembrie 2023, conform Regulamentului UE nr.1407 din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108, modificat prin Regulamentul UE nr.972/2020 . 



F) BENEFICIARII SI BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS 
Art.17 
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt administratorul şi rezidenţii parcului industrial. 
Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 10 Intreprinderi. 
Art.18 
(2) Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme pe 
intreaga durată de aplicare este de 2.500.000 lei. 

Nr. 
crt. 

Buget schemă Anul 2022 
(lei) 

Anul 2023 
(lei) 

Total 
(lei) 

1 Scutiri impozite 
şi taxe locale 50.000 2.450.000 2.500.000 

G) CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A SCHEMEI 
Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă sunt cele prevăzute 1n 
cuprinsul art.456 alin.1 lit.i i art.464 alin.1, lit.n din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi al 
impozitului pe teren, pentru clădirile i terenurile situate In parcul industrial. 
Ajutorul de minimis se acordă administratorului şi rezidenţilor din parcul industrial, prin 
renunţări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevăzute la art. 20, alin.(1) lit.b, lit.c i lit. d) 
din Legea m.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, 1n limita 
echivalentului in lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, 
respectiv 100.000 de euro in cazul Intreprinderilor care işi desfăşoară activitatea In domeniul 
transportului rutier de mărfuri In contul terţilor sau contra cost. 
Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute 1n prezenta schemă Intreprinderile care 
Indeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: 

a) Işi desfăşoară activitatea intr-un parc industrial cu titlu acordat conform prevederilor legale 
In vigoare; 

b) au cumpărat o suprafaţă de teren In Parcul Industrial din municipiul Slatina; 
intreprinderile unice nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 exerciţii financiare 
consecutive, exerciţiul financiar In curs şi două exerciţii financiare anterioare sau, dacă au primit 
ajutoare de minimis In această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent In lei 
a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro In cazul Intreprinderilor care Işi desfăşoară activitatea In 
domeniul transportului rutier de mărfuri in contul terţilor sau contra cost, indiferent de sursa de 
finanţare. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 
urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale, bugetul de stat sau bugetul 
administraţiei publice locale sau comunitare: 
d) nu intră in categoria „Intreprinderilor in dificultate" conform definiţiei de la art.6 lit.m; 
e) nu a fost emisă impotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, In cazul In care 
o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată şi creanţa a fost integral recuperată; 
f) Indeplineşte toate obligaţiile asumate prin contractual de vânzare In ceea ce priveşte valoarea 
investiţiei, numărul angajaţilor, termenele de Incepere/finalizare construcţii, inclusiv cele 
financiare; 
g) nu Inregistrează obligaţii restante faţă de bugetul local al municipiului Slatina şi faţă de 
bugetul de stat; 
h) nu se află 1n stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, activitatea să nu fie condusă de un 
administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar 
acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor; 



i) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a 
pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
j) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnări In ultimii 3 ani de către 
nicio instanţă de judecată din motive profesionale sau etic profesionale; 
k) reprezentantul legal al Intreprinderii nu furnizează informaţii false; 

H) PREVEDERA EUROPEANĂ IN TEMEIUL CĂREIA SE INSTITUIE MĂSURA DE 
AJUTOR DE MINIMIS, iN CONFORIVIITATATE CU LEGISLAŢIA iN DOMENIU: 
Regulamentul (UE) nr. 1407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene — ajutoarele de minimis, modificat prin 
Regulamentul UE nr.972/2020. 

I) FORMA AJUTORULUI DE MINIMIS 
Ajutorul de minimis acordat societăţilor unice eligibile constă 1n: 
a) scutire de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al municipiului Slatina, pentru 
eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire pentru terenul i clădirile din 
infi-astructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; 
b) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, corespunzător terenului aferent parcului 
industrial, potrivit art.464, alin.1, lit. n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din 
infrastructura parcului industrial (ce se vor edifica pe terenul cumpărat), In conformitate cu 
art.456, alin.1, lit. i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Facilităţile fiscale enumerate 1n prezentul capitol vor fi acordate in baza solicitărilor depuse, 
după verificarea acestora de către comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului nr.402/2015. 
Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se vor putea acorda Incepând cu data intrării 1n 
vigoare a hotărasrii Consiliului Local. 

J) BENEFICIILE IMPLEMENTĂRII SCHEMEI DE MINIMIS 
- Dezvoltarea economică a municipiului Slatina; 
- Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă la nivelul municipiului prin crearea de noi 
locuri de muncă; 
- Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul municipiului Slatina; 
- Dezvoltarea infrastructurii de bază; 
- Creşterea semnificativă a veniturilor la bugetul local pentru. perioade Indelungate de timp. 
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