
1. Fişa privind ajutoarele de stat acordate (anexa 3)
ANEXA  Nr.3:
Furnizorul de ajutor de stat:
MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
Adresa: MOŢILOR NR. 1-3
Localitatea: CLUJ - NAPOCA
Judeţul: CLUJ
Telefon: 0264-596030
Fax: 0264-591505
Codul fiscal: 4305857
Persoana de contact: Ramona Rusescu

FIŞA
privind ajutoarele de minimis acordate în anul 2013

1.Titlul: Scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor,  
redevenţelor  şi  altor  obligaţii  la  bugetul  local,  datorate  de  către  societăţile  comerciale/cooperatiste  care  au 
calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca
2.Baza legală:  H.C.L.nr. 266/2013 şi H.C.L.nr. 452/2013  
3.Data la care a încetat acordarea ajutorului: 15.11.2013
4.Modalitatea (instrumentul)  de acordare a ajutorului  de stat: Scutirea de la plata  majorărilor de întârziere şi 
penalităţilor aferente altor obligaţii la bugetul locala (taxa de regularizare a autorizaţiilor de construire)
5.Descrierea modalităţii (instrumentului) de acordare a ajutorului de minimis: Scutirea de la plata majorărilor de 
întârziere  şi  penalităţilor  aferente  altor  obligaţii  la  bugetul  locala  (taxa  de  regularizare  a  autorizaţiilor  de 
construire)
6.Obiectivele acordării ajutorului: 2.4, 2.13
7.Originea ajutorului: bugetul local
8.Tipul ajutorului de stat: ajutor de minimis



9.Condiţii de acordare: stingerea până la data de 15.11.2013 a obligaţiilor principale constând în impozite şi taxe 
locale, chirii, redevenţe şi alte obligaţii datorate bugetului local
10.Beneficiarii şi cuantumul ajutorului de minimis:

Nr. 
crt.

Beneficiarii de ajutor de stat Valoarea ajutorului de stat – mii lei, din care:

Denumirea C.U.I. Localitatea Judeţul Cod
 CAEN

În anul de raportare 
2013 În anul 2012 În anul 2011

surse 
locale

fonduri surs
e de 
stat

fonduri surs
e de 
stat

fonduri 
struc-
turale

struc-
turale

struc-
turale

1 1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
1. S.C. EUROCONTACT SERV IMPEX 

S.R.L. 6773358 Cluj-Napoca Cluj 4110 4,113 - 0 - 0 -

2. S.C.TOZDOI S.R.L. 2777937
0 Cluj-Napoca Cluj 4333 0,687 - 0 - 0 -

3. S.C. FRIGO TRANSILVANIA SRL 1632914
0 Cluj-Napoca Cluj 4722 0,127 - 0 - 0 -

TOTA
L 4,927

11.Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat: -
12.Observaţii: scheme de ajutor de minimis

         PRIMAR,      DIRECTOR,
              EMIL BOC                 CIUBAN CORINA     

2ex.R.R.


