
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

ORASUL BREAZA 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind emiterea acordului de principiu in vederea acordarii ajutorului de minimis pentru 

investitiile realizate de SC Pare Industrial Breaza SRL 

A vand 'in vedere: 
-cererea nr.2757/dosarlIE24 din 20.03.2020 pentru emiterea acordului de principiu 'in 

vederea acordarii ajutorului de minimis societatii Pare Industrial Breaza SRL; 
-procesul-verbal 'incheiat in data de 19.03.2020 al Comisiei abilitata prin Dispozitia 

Primarului ora~ului Breaza nr.402/03.06.2019 sa urmareasca modul de implementare a Schemei 
locale de ajutor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale potrivit prevederilor 
Ordinului MDRAP nr.2980/2013; 

- Hotararea nr.102/27.09.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea 
racilitatilor fiscale prevazute de art.20 din Legea nr.186/2013, privind constituirea ~i functionarea 
parcurilor industriale, cu. modificarile ~i completarile ulterioare; 

-Hotan1rea nr.130/31.10.2019 a Consiliului Local Breaza privind aprobarea unei scheme 
de ajutor de minimis pentru acordarea de facilitati fiscale de natura scutirii de la plata impozitului 
pe cladiri ~i teren, datorate bugetului local al ora~ului Breaza de catre intreprinderile care i~i 
desfa~oara activitatea 1n cadrul Parcului Industrial Breaza; 

-Dispozitia Primarului ora~ului Breaza nr.402/03.06.2019, privind constituirea unei 
struct1.1ri care va urmari modul de implementare a Schemei locale de ajutor de minimis; 

-prevederile Ordinului nr.6321/2018 privind acordarea titlului de pare industrial Societatii 
PARC INDUSTRIAL BREAZA - S.R.L. 

-prevederile art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea ~i functionarea parcurilor 
industriale; 

-prevederile Regulamentului C.E. nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 ~i 108 din Tratatul 
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, poublicat in Jurnalul Oficial al 
Ui.1iunii [uropene r1r.L352/24.12.2013; 

in conformitate cu prevederile art.9 alin.4 lit.a din Anexa nr.1 la Ordinul nr.2980/2013 
1,rivind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in 
p<!rcurile industriale; 

in temeiul prevederilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ, completata; 

Primarul ora~ului Breaza, judetul Prahova, emite urmatoarea dispozitie: 

Art.1 Se emite acordul de principiu, sub rezerva verificarii ulterioare, in vederea acordarii 
ajutorului de minimis, vizand investitiile asumate de SC Pare Industrial Breaza SRL conform 
Planului de investitii ata~at la cererea nr. 2757121.02.2020. 

Art.2 (1 )Ajutorul de minimis acordat de catre ora~ul Breaza solicitantei SC Pare Industrial 
Breaza SRL consta in renuntari la veniturile bugetare sub forma urmatoarelor facilitati: 

a) scutire de la plata taxei pe cladiri, corespunzator cladirilor administrate din cadrul 
Parcului Industrial Breaza, potrivit prevederilor art. 456 alin. ( 1) lit. i din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal ; 



b) scutire de la plata taxei pe teren, corespunzator terenului administrat din cadrul Parcului 
Industrial Breaza potrivit prev. art. 464 alin. (1) lit n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

(2) Facilitatile privind scutirea de la plata taxei pe cladiri $i teren se acorda pentru perioada 
01.01.2020 - 31.12.2020. 

(3) In vederea revizuirii anuale a facilitatilor fiscale acordate, beneficiarul va depune 
documentatia prevazuta de art. 7 din Procedura privind aprobarea unei scheme de ajutor de minims 
pentru acordarea de facilitati fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe cladiri ~i teren, 
datorate bugetului local al ora~ului breaza de catre 1ntreprinderile care 1~i desra~oara activitatea in 
cadrul parcului industrial Breaza, aprobata prin HCL nr. 130/31.10.2019. 

Art.3. Acordul de principiu se aplica, potrivit Schemei privind acordarea ajutoarelor de 
minimis pentru investitiile realizate in parcurile industriale (Anexa la Ordinul nr. 2980/2013), pana 
la data de 31.12.2020. 

Art.4. In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoaJelor de 
minimis se modifica, prevederile prezentului acord de principiu se vor actualiza corespunzator. 

Art.5. Cu lndeplinirea prevederilor prezentei dispozitii se 1ncredinteaza Comisia abilitata 
prin Dispozitia Primarulai m. 402/03.06.2019 piivind constituirea unei structuri care va urmari 
modul de implementare a Schemei locale de ajutor de minimis, Serviciului financiar-contabil. 

Art.6. Prezenta dispozitie se comunica prin grija Serviciului administratie publica locala 
membrilor Comisiei constituita prin Dispozitia nr. 402/2019, Serviciului financiar-contabil, SC 
Pare Industrial Breaza SRL ~i Institutiei Prafectului Prahova 
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Contrasemneaza, 
Secretarul general al ora~ului Breaza 

MARIA-CAT~~ GORAN 
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