
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOT ..\RARE 
privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea 
de facilitati fiscale, de natura scutirii de Ia plata impozitului pe cladiri 

~i teren, datorate bugetului local al ora~ului Breaza de catre 
intreprinderile care i~i desfli~oara activitatea in cadrul Parcului 

Imustrial Breaza 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.15678/15.10.2019, formulat de Primarul 
or~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
-raportul de specialitate nr.15679/15.1 0.2019, intocmit de ~ef Serviciu fmanciar

contabil; 
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante .. . comert ~i servicii din cadrul 

Consiliuhti Local al or~ului Breaza; 
-avizul nr.15680/15.1 0.2019 al secretarului ora~ului Breaza; 
in conformitate cu prevederile: 
-456 alin. (1) lit. i ~i art. 464 alin. (1) lit n din Legea nr. 227/227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modifidirile ~i completiirile ulterioare; 
-Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru 
investitiile realizate in parcurile industriale; 

-art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea ~i functionarea parcurilor industrial, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare· 

-art. 129 alin. ( 4) lit f raportat Ia alin. (2) lit "b" din Codul administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57/2019; 

in temeiul prevederilor art.l39 alin. (1) ~i aJin. (3) lit c., art. 196 alin. (J) lit a din Codul 
admjnistrativ aprobat prin OUG nr. 57/20 19; 

ConsiJiul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.l Se aproba Procedura privind aprobarea unei scheme de ajutor de mtrumts 
pentru acordarea de facilitati fiscale, de natura scutirii de Ia plata impozitului pe cladiri ~i 
teren, datorate bugetului local aJ ora~ului Breaza de catre intreprinderile care i~ i 
desr~oara activitatea in cadrul Parcului Industrial Breaza, conform Anexei 1 Ia prezenta. 

Art. 2. Schema de ajutor de minimis se fundamenteaza pe prevederile Regulamentului 
Comisiei Europene nr. 1407/2013 pentru aplicarea art. 107 ~i art. 108 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene ~i este exceptata de Ia obligatia notificarii catre Comjsia 
Europeana, conform criteriilor prevazute de Regulament. 

Art. 3. Cu data adoptarii prezentei HCL nr. 80/31.07.2019 i~i inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata IJJ.~~i~i Prefectului, ServiciuJui financiar 

contabil, SC Pare Industrial Breaza SRL, Consiliur.<;~~ci.I~iiJei. 
.' (R.:· \ - 1\-. ~"' . '\ .,7 .:•~ -, \ 

Pre~e~~te de ~edinta~:w;f/ ~ ... ·. f?~)_ :~\ i.? :\ Contrasemneaza, 
Consilter local, ;;y-r~o r-·.~ ·,,: . · .. \ J~:- ·} Secret~ra~, 

Toader Aurelian · ·~:--.:··~:~S-i·~. )~~:.~,Maria-Catal ran 
Breaza, 31 octombrie 2019 · ,~..~_ __ ;:• o:, \~:/ 
Nr.130 -. :._. 



ROMANIA Anexa Ia HCL nr.lJ0/31.10.2019 

PROCEDURA 
privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de 

facilitip fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe clidiri ~i teren, 
datorate bugetului local al ora~ului Breaza de citre intreprinderile care~ i 

desfi~oari activitatea in cadrnl Parcului Industrial Breaza 

Art. 1 DISPOZITJI GENERALE 

(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita "Ajutor de mmmus 
pentru acordarea de facilitati fiscale, de natura scutiriilor de Ia plata impozitului pe cladiri ~i teren, 
datorate bugetului local al ora~ului Breaza de catre intreprinderile care l~i desfii~oara activitatea in 
cadrul Parcului Industrial Breaza" 
(2)Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme se va face nurnai cu respectarea 
criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate In Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei 
privind aplicarea art. 107 ~i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denurnit in 
continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 ). 
(3)Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Cornisia Europeana, 
in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 
107 ~i art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
( 4 )Prezenta schema se a plica pe raza administrativ- teritoriala a Ora~ului Breaza ~i va fi adoptata 
prin hotanlrea ConsiHului Local al or~ului Breaza. 

Art. 2 OBIECTIVUL ~I SCOPUL SCHEMEl DE MINIMIS 

Obiectul principal al prezentei schemei de minimis este dezvoltarea regionala a Or~ului 
Breaza. Prin prezenta procedura se dore~te instituirea unui mecanism de sprijin sub forma 
ajutoarelor de minimis pentru intreprinderile ce i~i des:fii~oara activitatea in parcul industrial 
aflat pe raza tentoriala a ora~ului Breaza (administrator ~i rezidenti in cadrul parcului). 

Art. 3 - BAZA LEGALA 

( 1 )Regulamentul Cornisiei Europene nr. 1407/2013 privind apUcarea art. 107 ~i 1 08 din Tratatul 
privind func~onarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis publicat in Jumalul Oficial al Uniunii 
EuropeneL352/24.12.20 13 . 
(2)0rdonanta de Urgenta nr.77 12014 privind procedurile nationale In domeniul ajutorului de stat 
precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii concurentei nr. 21/1996 aprobata prin Legea nr. 
20/2015; 
(3)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare~ 
(4)Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile ~i completarile 
ultel ioare; 
(5)Legea nr. 3111990 privind societatile comerciale, repubUcata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
(6)0rdonanta nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscaHi, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
(7)Legea nr.227/2015- privind Codul fiscal , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
(8) Hotararea nr. 112016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind codul fiscal ; 



(9)Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionaHi in administratia publica, republicata, modificarile 
si completarile uHerioare 

(I O)Legea 186/2013 privind constituirea ~i fimqionarea parcurilor industrial e. 

Art.4. DOMENIUL DE APUCARE 

(1) Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor care i~i des~oara activitatea in Parcul 
Industrial Breaza. 
(2)Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis este sub forma scutirilor aferente 
impozitului/taxei pe cladiri ~i impozitu)uj/taxei pe teren datorate pentru anul fiscal de referinta. 
(3)Prezenta schema de minimis nu se aplica: 
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care i~i desr~oara activitatea in sectoarele pescuitului ~i 
acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 13 79/2013 aJ Parlamentului 
European ~i aJ Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a piefelor in sectorul 
produselor pesciire~ti ~i de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.l184/2006 ~u (CE) 
nr.l224/2009 ale Consiliulw ~i de abrogare a Regulamentulw (CE) nr.l 04/2000 aJ consiliulw, publicat 
in JumaluJ Oficial a] Uniunii Europene, L 354/28.12.2013; 
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care i~i des~oara activitatea in domeniul producfiei primare de 
produse agricole; 
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care i~i desfa~oara activitatea in sectorul prelucrarii ~i 
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 
- atunci cand valoarea ajutorulw este stabilita pe baza pretului sau a cantitat.ii unor astfel de produse, 

achizitionate de Ia producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; 
- atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor parfiaHi sau integrala catre producatorii 
pnmar1; 
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre state ter1e sau State Mernbre, respectiv 
ajutoarele direct legate de cantitafile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii ~i functioniirii unei 
refele de distribufie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor na~ionale in fata de produsele 
importate; 
f) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care 
efectueaza transport rutier de miirfuri in contul terfilor sau contra cost. 

Art.S-DEFINITD 

Ajutor de minimis - ajutor lirnitat conform normelor Uniunii Europene Ia un nivel care nu 
distorsi~neazii concurenta ~i/sau comertuJ cu statele membre; 

lntrepinedere - orice entitate care des~oara o activitate economica., indiferent de statutul 
juridic, de rnodul de finantare sau de existenta unw scop lucrativ al acesteia; din aceasta categorie fac 
parte ~i lucditorii care des~oara o activitate independenta, intreprinderile farniliale, precum ~i 

parteneriatele sau asociatiile care desr~oarii, in mod regulat, o activitate economica; 
Activitate economica - orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrari 

pe o piata; 
Rata de actualizare - este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru 

Romania pe baza unor criterii obiective ~i publicata in Jurnalul O:ficial al Uniunii Europene ~i pe 
pagina de web www.ajutordestat.ro; 

Produse agricole - sunt produse enumerate in Anexa I Ia Tratat, cu exceptia produselor 
obtinute din pescuit ~i acvacultura prevazutii in Regulamenul (CE) nr. 13 79/2013 al Parlamentului 
European ~i aJ Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor din sectorul 
produselor pesciire~ti ~i de acvacultura, de modificare a Regulamenul (CE) nr. 1184/2006 ~i (CE) nr. 
1224/2009 ale Consiliului ~i de abrogare a ReguJamentului (CE) nr. 104/2000 aJ Consiliulw, publicat 
in Jumalul Oficial aJ Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 



Prelucrarea produselor agricole - reprezinta orice opera~iune efectuata asupra unui produs 
agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excep~ia 
activitatilor realizate in exploatatii agricole, necesare pentru pregatirea unui produs animal sau vegetal 
pentru prima vanzare; 

Comercializare produselor agricole - este definita ca fiind detinerea sau expunerea unui produs 
agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe 
piata, cu excepJia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau operatori ~i a 
oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru acesasta prima vanzare; o vanzare efectuata de 
un producator primar catre consumatorii finali este considerata comercializare in cazul in care aceasta 
are loc in loca~ii distincte, rezervate in acest scop; 

Furnizorul de ajutor de minimis- Consiliul Local al ora~ului Breaza; 
Adrninistratorul ajutorului de minimis - Consiliul Local al or~ului Breaza 
Domeniul de activitate - activitatea desr~urata de beneficiar, corespunzator clasifica~iei 

activitatilor economice nationale (codul CAEN), relevanta pentru scopurile prezentei proceduri este 
activitatea pentru care se acorda finantarea; 

lntensitatea ajutorului de minimis - valoarea bruta a ajutorului exprimata ca procent din 
costurile eligibile inainte de deducerea impozitelor sau a altor ta.xe. 

Art.6. CONDITIIDE ELIGIBILITATE A SCHEMEl 

(1 )Masurile de sprijin financiare ce vor fi acordate prin prezenta schema sunt cele prevazute de 
Codul fiscal, in cuprinsul art. 456 alin. (1) lit i ~i 464 (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificariJe ~i completarile ulterioare, respectiv scutiri de Ia plata 
impozitului/taxei pe cladiri ~i al impozitului/taxei pe teren. 
(2)Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevazute in prezenta schema intreprinderile 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte de eligibilitate: 

a) sa fie legal constituite in Romania ~i sa i~i desra~oare activitatea in Romania; 
b) sa fie eligibile pentru fmantare conform prevederilor codului fiscal sau de 
procedura fiscala· 
c) sa nu fie "intreprindere in dificultate"; 
d) sa nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau 
minimis, emise de Comisia Europeana, ConsiliuJ Concuren~ei sau de un furnizor de 
ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care a racut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executata ~i creanta integral recuperata; 
e) valoarea totaHi a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o 
perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti ~i anul fiscal in curs), cumulata 
cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei 
scheme, sa nu dep~easca echivalentul in lei a 200.000 de euro; 
f) plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de 
obiectivul urmarit ~i indiferent daca ajutorul acordat este finantat in total~tate sau 
partial din resurse comunitare; 
g) sa nu fie in stare de insolven~a,sa nu aiba afacerile administrate de un judecator 
sindic, sa nu exista nicio restriclie asupra activitatii comerciale,sa nu tie subiectul 
unor aranjamente intre creditori, sau sa nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele 
mentionate anterior, reglementate prin lege; 
h) sa nu inregistreaze datorii publice ~i ~i-au platit Ia timp taxele, obligaliile ~i alte 
contribulii Ia bugetul de stat, bugetele speciale ~i bugetul local prevazute de legislaJia 
in vigoare; 
i) reprezentantul legal aJ intreprinderii sa nu fi fost supus unei condamnari in 
ultimii 3 ani, de catre nicio instanJa de judecata, din motive profesionale sau etic
profesionale; 



j) reprezentantullegal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false. 
k) i~i des~oara activitatea in Parcul Industrial Breaza 
I) au concesionat/inchiriat o suprafata de teren/*cladire in Parcul Industrial Breaza. 

Art.7. MODALITATI DE IMPLEMENT ARE A SCHEMEl DE MINlMIS 

(1 )Pentru ablffierea facilitatilor fiscale prevazute la art. I 0, administratorul ~i rezidentii parcului 
industrial din or~ul Breaza vor depune urmatoarele documente: 
a) cererea de acord de principiu. ~tampilata ~i semnata in original de persoana autorizata sa 
reprezinte legal intreprinderea solicitanta; 
b) certificat constator de Ia oficiul ComertuJui in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 
datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii ~i reprezentant:ii legali ai intreprinderii, 
domeniul de activitate principal ~i toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale 
intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru ~i obiectul acesteia, activitatea des~urata in 
parcul industrial, cu menf:ionarea Codului CAEN corespunzator; 
c) Planurile de investitii/afaceri-vor fi luate in considerare cele depuse la procedura de incbiriere a 
bunurilor imobile; 
d) declaraf:ie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in 
forma scrisa autentificata Ia notar privind orice alt ajutor de minims primit de intreprinderea unica pe 
perioada ultirnilor 2 ani fiscali ~i a anului fiscal curent; 
e) Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare tn 
forma scrisa autentificata Ia notar cu privire Ia faptul ca aceasta nu se afla in stare de insolventa, 
lichidare sau dizolvare, afacerea sa nu fie condusa de un administrator sau lichidator judiciae, sa nu 
aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea sa nu fie puse Ia dispozitia creditorilor; 
f) Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al tntreprinderii beneficiare in 
forma scrisa autentificata Ia notar cu privire Ia faptul ca aceasta nu a fiicut obiectul unei decizii a 
Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul 1n care a tacut obiectul unei astfel 
de decizii, aceasta a fost deja executata ~i creanta integral recuperata; 
g) certificat de atestare fiscala ernise de organele cornpetente prin care sa se ateste ca nu 
inregistreaza datorii fata de bugetul consolidat de stat; 
h) adeverinta care atesta faptul ca nu 1nregistreaza obligatii restante fata de SC Pare Industrial 
Breaza SRL ~i ca sunt indeplinite condit:iile din contractul de inchiriere a imobi1elor in ceea ce prive~te 
valoarea investitiei, numarul angajatilor, etc.: 
i) extras de carte funciara pentru informare; 
j) Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in 
forma scrisa ~i autentificata Ia notar cu privire Ia faptu1 intreprinderea nu este in dificultate; 
(2)Administratoru1 schemei va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe 
propria raspundere a mtreprinderii, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite de 
intreprindere pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale 
statuiui sau autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depa~e~te pragul de 200.000 Euro 
(1 00.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertii or sau 
contra cost) echivalent in lei. 
(3)ln cazul tn care valoarea totala a ajutoarelor de minims acordate intreprinderii unice pe o perioada 
de 3 ani consecutivi, depa~e~te pragul de 200.000 Euro (1 00.000 Euro pentru intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in contul terf:ilor sau contra cost) echivalent in lei, solicitantul nu 
poate beneficia de prevederile schernei, nici chiar pentru aceea fractiune din ajutor care care nu 
depa~e~te acest plafon. 
(4)Ajutoarele de minimis acordate in conforrnitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoarele de 
minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei tn limita plafonului 
stabilit in regularnentul respectiv. Ajutoarele de minims pot fi cumulate cu ajutoare de minims 
acordate in conformitate cu alte regulamente de minims in limita plafonului de 200.000 euro (1 00.000 
Euro pentru tntreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) 



echivalent in lei. 
(5)Ajutoarele de minims nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru acelea~i costuri eligibile 
(legate de acela~i proiect de investitii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceea~i masura de 
fmantare prin capital de rise daca un astfel de cumul ar dep~i intensitatea sau valoarea maxima 
relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o 
decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru 
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. 
(6)Cererile privind acordarea facilitatilor fiscale in cadrul prezentei scheme se depun Ia Primaria 
or~ului Breaza. Autoritatea !ocala va analiza documentatia ~i va transrnite in terrnen de 1 0 zile 
calendaristice o notificare privind completarea, daca este cazul. Dupa acceptarea documentatiei, 
autoritatea locala ~i rezerva dreptul fde a efectua verificari Ia sediul intreprinderilor 
beneficiare/solicitante de ajutor de minimis in vederea stabilirii veridicitatiilconformitatii informatiilor 
cuprinse in documentatie. 

Art.8. DURA T A SCHEMEl DE AJUTOR DE MINIMIS 

Schema de ajutor de minimis se aplica de Ia data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana Ia data de 
31 decembrie 2020. 

Art.9. BENEFICIARD ~I BUGETUL SCHEMEl DE MINIMIS 

(l)Numarul estimat de beneficiari este de 11 intreprinderi. 
(2)Valoarea totala a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme pe intreaga 
durata. de aplicare a acesteia este de aproximativ 220 .000 lei. 

Art. lO.RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizeaza de catre furnizorul/administratorul masurii 
conform prevederilor Ordonantei de urgenta Guvem nr. 77/2014, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include ~i dobanda aferenta, datorata de Ia data platii 
ajutorului pana Ia data recuperarii acestuia Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin 
Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 65911999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din 
Tratatul CE, publicat in Jumalul Oficial al Uuniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare prcum ~i cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al 
Consiliului de stabilire a norrnelor de aplicar a art. 108 din TFUE, publicat in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene L 248/24.09.2015. 

(3) Furnizorul are obligatia transmiterii Ia Consiliul Concurentei, spre informare, in termen de 
maximum 5 zile lucratoare de la adoptare, deciziile proprii prin care se dispune recuperarea ajutorului 
de stat sau de minimis. 

. 
Art.ll. TRANSPARENTA ~I MONITORIZAREA PREZENTULUI AJUTOR DE MINIMS 
INDIVIDUAL 

(l)Ajutorul de minimis va fi publicat integral pe site-ul Prirnariei or~ului Breaza. 
(2)0ra~u1 Breaza prin Consiliul Local Breaza, in calitate de furnizor, are obligatia de a face publica 
utilizarea integrala a bugetului local alocat pentru aceasta procedura. 

Art.12.REGULI PRIVIND RAPORTAREA ~I MONITORIZAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 
(l)Furnizorul prezentei scheme de minims va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul 
ajutorului acordat in baza prezentei scheme ~i despre caracterul sau de minimis, !acand referire expresa 



la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013- privind aplicarea art. 107 ~i art. 108 din Tratatul 
privind func~ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minims, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene or. L352/24.12.2013. 
(2)Raportarea ~i monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se fac in 
conformitate cu legisla~ia comunitara ~i cu prevederile Regu1arnentu1ui privind procedurile de 
monitorizare a ajutoarelor de stat, puse in aplicare prin Ordinul Pre~edintelului Consiliului Concuren~ei 
nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaruei Partea I, nr. 436/28.06.2007. 
(3)Furnizorul de ajutror de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate In baza 
prezentei scheme pe o durata de 1 0 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in 
baza schemei. Aceasta evidenta trebuie sa con~ina toate informa~le necesare pentru a demonstra 
respectarea condi~iilor impuse prin actul de acordare. 
( 4 )BeneficiaruJ de ajutror de minimis pastreaza eviden~a detaliata a ajutoarelor acordate in baza 
prezentei scheme pe o durata de 1 0 ani de Ia 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 prin actul de acordare. 
(5)Furnizorul are obliga~ia de a supraveghea permanent ajutoarele de minims acordate, aflate in 
derulare ~i de a dispune masuriJe care se impun in cazuJ incaJcarii conditiilor instituite prin prezenta 
schema, precum ~i prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv. 
(6)Furnizorul., prin serviciul de specialitate are obliga~a de a transmite Consiliului Concurentei, in 
formatul ~i terrnenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de 
stat, toate datele ~i informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat ~i de minimis Ia nivel 
national, inclusiv pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat ~i de minimis ~i a rapoartelor ~i 
informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaruei in calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 
(7)in cazuJ in care exista indoieli serioase cu privire Ia datele transmise de catre furnizor, Consiliul 
Concurentei poate sa solicite date ~i informatii suplimentare ~i , dupa caz, sa faca verificari la fata 
locului. 
(8)in cazul in care fumizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va 
transmite valori estimative. 
(9)Erorile constatate de fumizor ~i conditiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se 
raporteaza pana la 31 martie a anului urmator de raportare. 
(I 0) Furnizorul, prin Serviciul financiar-contabil va transmite, spre informare Consiliului 
Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de Ia data adoptarii acesteia, conform art. 17 din 
OUG nr. 77/2014 privind procedurile nafionale din domeniul ajutorului de stat. 

Art. 13 DISPOZITII FINALE 
in masura in care vor aparea noi prevederi legale na~ionale/europene, prezenta schema se va 
modifica/completa in mod corespunzator. 

Pre~edinte de ~edinta, 

Consilier local, 
Toader Aurelian 

Contrasemneaza, 
Secretar or~, 

Maria-Ciitili~ 



anexa 1 

CEREREA PENTRU ACORD AREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

Solicitant ---------------------------------------------------
(denumire, 

CUI, sediu, reprezentant, date de contact) in calitate de rezident in Parcul Industrial Breaza, prin 
prezenta solicit acordarea facilitiitilor fiscale prevazute de schema de minimis aprobatii prin HCL nr. 

De asemenea, declar prin prezenta, sub sanctiunea art. _ din Cod penal privind falsul in 
declaratii urmatoarele: 

-societatea nu intra in categoria intreprinderilor in disficultate conform art. 6 lit. o din 
schema de minimis; 

-iropotriva societatii nu a fost emisa o decizie de recuperarea a unui ajutor de stat sau in 
cazul in care o asemenea decizie a fost emisa, aceasta a fost executata ~i creanta a fost integral 
recuperata. 

Ata~ez prezentei cereri urmatoarele documente: 
a) certificat constator de Ia oficiul Comertului in care sa se mentioneze urmatoarele 

informapi: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii ~i 

reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal ~i toate 
domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data 
ultimei mentiuni inscrise in registru ~i obiectul acesteia, activitatea desta~urata 
in parcul industrial, cu mentionarea Codului CAEN corespunzator; 

b) Planurile de investitii/afaceri-vor fi luate in considerare cele depuse Ia procedura 
de inchiriere a bunurilor imobile; 

c) o declaratie pe propria raspundere datii de reprezentantul legal al intreprinderii 
beneficiare in forma scrisa autentificatii Ia notar privind orice alt ajutor de minims primit de 
intreprinderea unica pe perioada ultimilor 2 ani fiscali ~i a anului fiscal curent; 

d) certificate de atestare fiscala emise de organele competente prin care se atesta ca nu 
inregistreaza datorii fata de bugetul consolidat de stat; 

e) adeverinta care a testa faptul ca nu inregistreaza obligatii restante fata de SC Pare 
Industrial Breaza SRL ~i ca sunt indeplinite conditiile din contractu! de inchiriere bunuri imobile in 
ceea ce prive~te valoarea investitiei, nuroarul angajatilor, termenelede incepere/finalizare investipi, 
altele asemenea. 

t) extras de carte funciara pentru informare 

Reprezentant legal 
StarnpiJa 



CERERE PENTRU REVIZUIREA ACORDAlui AJUTORULUI DE MINIMIS 

Solicitant--------------------------

(denumire, CUI, sediu, reprezentant, date de contact) in calitate de rezident in Parcullndustrial Breaza, 
prin prezenta solicit revizuirea facilitatilor fiscale Acordate prin HCL nr .. . . . .. . . 

De asemenea, declar prin prezenta, sub sanctiunea art. _ din Cod penal privind falsul 
in declaratii urmatoarele: 

At~ez prezentei cereri urmatoarele documente: 

- certificat de atestare fiscala care atesta faptul ca nu inregistreaza debite Ia bugetul de 
stat; 

-adeverinta care atesta faptul ca nu inregistreaza obligatii restante fata de SC Pare 
industrial Breaza SRL ~i ca sunt indeplirute conditiile din contractul de inchiriere in ceea ce prive~te 
valoarea investitiei, numarul angajatilor, tennene de incepere/finalizare investitii, altele asemenea, etc. ; 

-extras de carte funciara pentru informare. 

Reprezentant legal 
$tampila 


