
ROMÂNIA AVIZAT:
JUDEŢUL CLUJ      S E C R E T A R
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA    AURORA  ROŞCA

DISPOZIŢIE

Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Având în vedere cererea înaintată de SC EMERSON SRL, CUI 18284762, prin care se solicită 

emiterea  acordului  de  principiu  pentru  confirmarea  eligibilităţii  proiectului  de  investiţii  în  vederea 
acordării ajutorului de minimis;

Analizând Referatul nr.431112/49/15.01.2014 al Comisiei abilitată prin Dispoziţia nr.4105/2013 
cu verificarea cererilor privind ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate 
în  parcurile  industriale  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca,  prin  care  se  arată  faptul  că  potrivit 
documentaţiei depuse proiectul se încadrează, în principiu, în condiţiile de eligibilitate stabilite prin 
Schema  privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile îndustriale-
Anexa nr.1, aprobată  prin  Ordinul nr.2980/2013; 

Reţinând  prevederile  Legii  nr.186/2013  privind  constituirea  şi  funcţionarea  parcurilor 
industriale şi ale Ordinului  nr.2980/2013 de aprobare a conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 
pentru investitiile realizate în parcurile industriale, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având avizul de legalitate al Serviciului Juridic-Contencios;
În  baza  dispoziţiunilor  art.  63  şi  68  din  Legea  nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

     DISPUNE:

Art.1.  Se emite acordul  de principiu, sub rezerva verificărilor ulterioare, pentru  ajutorul de 
minimis vizând investiţiile realizate de către SC EMERSON SRL, CUI 18284762 în Parcul Industrial 
Tetarom II din municipiul Cluj-Napoca, proiect care se încadrează, în principiu, în condiţiile  stabilite 
prin  Schema  privind  acordarea  ajutoarelor  de  minimis  pentru  investiţiile  realizate  în  parcurile 
îndustriale-Anexa nr.1, aprobată  prin  Ordinul nr.2980/2013.

Art.2. Acordul de principiu se emite de la 31 decembrie 2013 până la  30 iunie 2014, potrivit  
Schemei,  cu posibilitatea prelungirii  în conformitate cu prevederile viitoarelor reguli  comunitare în 
materia ajutorului de  minimis aferente perioadei 2014-2020.

Art.3. Intensitatea ajutorului pe o perioadă de  3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 euro, 
respectiv  echivalentul a 905.200 lei la cursul euro al BNR de 4,526 lei de azi 15.01.2014, potrivit  
procesului-verbal  al  Comisiei  abilitată  prin Dispoziţia  nr.4105/2013 cu verificarea cererilor  privind 
ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate în parcurile industriale de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca, care se constituie în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.4.  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia  de analiză a 
cererilor depuse pentru  acordul de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale prevăzute  în 
Ordinul nr.2980/2013 de aprobare a condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

P R I M A R,
 EMIL BOC

Nr.483 din 06 februarie 2014



                                  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                      _  
DIRECŢIA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.14735
Piaţa Unirii nr.1, Cluj-Napoca, 400133, România, tel./fax.0264-597750

e-mail:   insolventacontestatii  @primariaclujnapoca.ro  

NR. 431112 bis /49/15.01.2014

PROCES-VERBAL
al Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 4105/2013,  cu  

verificarea cererii de  acord de principiu privind acordarea ajutorului de minimis pentru sprijinirea  

investiţiilor  realizate în Parcul Industrial Tetarom II, depusă de către SC EMERSON SRL, încheiat  

azi, 15.01.2014

Urmare  analizei  Cererii   privind  acordul  de  principiu  pentru  acordarea  ajutorului  de  

minimis  pentru  sprijinirea  investiţiilor  realizate  în  Parcul  Tetarom  II, înregistrată  cu  numărul  

431112/19.122013 la Primăria Municipiului Cluj-Napoca de către SC EMERSON SRL ,

C o m i s i a  consemnează următoarele:

1.Municipiul Cluj-Napoca,  în calitate  de furnizor  al  ajutorului  de minimis pentru sprijinirea 

investiţiilor realizate în parcurile industriale, potrivit prevederilor art.6 şi 7 din Ordinul nr.2980/2013-

Anexa  I,  prin  Comisia  desemnată  de  către  Primarul  municipiului   pentru  analiza  acestor  cereri, 

constată, sub rezerva unor verificări ce urmează să fie efectuate ulterior de către reprezentanţii 

acestuia,  faptul  că  proiectele  de  investiţii  ale  SC EMERSON SRL,  CUI  18284762,  respectiv 

Clădirea administrativă A1-Clădire de birouri P+2E, Hala de producţie M1-parter cu clădire de 

birouri  P+2, Hala de producţie M2-parter cu clădire de birouri  P+2, Hala de producţie  M3-

parter cu clădire de birouri P+2, Casa poartă,post trafo, stand biciclete şi Casa Pompelor, se 

încadrează, în principiu, în condiţiile de eligibilitate stabilite prin Schema de  ajutor de minimis  

pentru  investiţiile  realizate în parcurile îndustriale-Anexa I, denumită în contiuare Schemă, aprobată 

prin Ordinul nr.2980/24.09.2013, publicat în Monitorul Oficial nr.610 din 01 octombrie 2013.

Deşi investiţiile au demarate înaintea depunerii cererii, acestea pot face obiectul unor cereri de 

ajutor de stat  potrivit prevederilor art.6 şi 7 din  Ordinul nr.2980/24.09.2013-Anexa I, potrivit cărora:

“  Beneficiarii  ajutorului  de  minimis,  în  temeiul  schemei,  sunt  întreprinderile  care  îndeplinesc  

cumulativ următoarele condiţii: a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat  

conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a  
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Guvernului; b) desfăşoară activitate economică; c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă  

de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de  

minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei  a 200.000  

euro,  respectiv  a  100.000  euro  în  cazul  întreprinderilor  care  desfăşoară  activitate  în  domeniul  

transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare; d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de  

investiţii  pentru care se solicită  finanţarea,  cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;  e)  nu intră în  

categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea  

Comisiei  -  Liniile  directoare  privind  ajutorul  de  stat  pentru  salvarea  şi  restructurarea  

întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)*6); f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de  

recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost  

executată  şi  creanţa  a  fost  integral  recuperată.  Art.  7  (1)  Sunt  considerate  costuri  eligibile  

cheltuielile  legate  de  activele  corporale  şi  necorporale  utilizate  de  întreprinderea  beneficiară  a  

ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii  

de acord de principiu. (2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile  

realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a  

beneficiat  de  ajutor  de  stat  sau  de  minimis.  (3)  Cheltuielile  privind  TVA,  taxele,  avizele,  

comisioanele,  ambalajul,  transportul,  punerea  în  funcţiune,  instruirea  personalului  pentru  

utilizarea activelor achiziţionate nu sunt eligibile..”

2.Ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate în parcurile industriale acordat 

intreprinderilor eligibile de către Municipiul Cluj-Napoca, în speţă solicitantei SC EMERSON SRL, 

constă în următoarele facilităţi:

a)  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  terenuri,  corespunzător  terenului  aferent  parcului  

industrial,  potrivit  prevederilor  art.  257  lit.  l) din  Legea  nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal,  cu  

modificările şi completările ulterioare;

b)  scutirea  de la  plata impozitului  pe  clădiri,  corespunzător  clădirilor  care  fac parte  din  

infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003,  

cu modificările şi completările ulterioare.

3.În cazul  SC EMERSON SRL, fiind o intreprindere mare,  obligaţia  menţinerii  investiţiei 

pentru  care  a  beneficiat  de  ajutor  de  minimis  este  de  minimum 5  ani  de  la  finalizarea  acesteia, 

intensitatea maximă fiind de 200.000 euro pe trei ani consecutivi.

4.Ajutoarele  de  minimis  nu  intră  sub  incidenţa  obligaţiei  de  notificare  cătere  Comisia 

Europeană conform Regulamentului.
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5.Clădirile sunt localizate în Parcul Industrial Tetarom II, pentru care a fost acordat titlul de parc 

industrial prin Ordinul MAI nr.1152/2006.

6.Municipiul Cluj-Napoca, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, în calitate de furnizor de 

ajutor  de  minimis,  verifică  periodic  îndeplinirea  condiţiilor  de  eligibilitate  prevăzute  în  Schemă, 

analizează impactul investiţiei  asupra dezvoltării  regionale,  stadiul realizării/menţinerii,  după caz,  a 

investiţiei  şi ia măsurile ce se impun, incluzând şi cele de recuperare a ajutorului şi a dobânzii aferente, 

potrivit prevederilor OUG nr.117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.

7.Acordul se aplică, potrivit Schemei, până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii 

în  conformitate  cu prevederile  viitoarelor  reguli  comunitare  în  materia  ajutorului  de  stat   aferente 

perioadei 2014-2020.

8.Intensitatea ajutorului solicitat pe o perioadă de  3 ani fiscali  consecutivi este de  200.000 

euro, respectiv  echivalentul a 905.200 lei la cursul BNR  de 4,526 lei de azi 15.01.2014, data  emiterii  

acordului  de principiu.

9.Prezentul proces-verbal se completează cu prevederile exprese ale  Ordinului nr.2980/2013 

privind aprobarea condiţiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile 

industriale,  ale  legislaţiei  speciale  în  materie  şi  a  celei  europene  în  vigoare  la  data  prezentului 

(Regulamentul CE nr.1998/2006) sau ce urmează a fi adoptată în materie şi însuşită de statele membre 

şi stă la baza emiterii Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca  privind acordul de principiu al 

autorităţii administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii 

solicitante de a beneficia de ajutor de minimis, sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din 

Legea nr. 186/2013, făcând parte integrală din aceasta .

Comisia de analiză a cererii depuse de SC EMERSON SRL: 

1.Căprar Liana Marioara-director executiv adj. Direcţia  taxe şi impozite-preşedinte

2.Săplăcan Doru-Şef Serviciul insolvenţă, contestaţii, informaţii, baze de date-membru

3.Petrovan Gabriela-Şef Serviciul constatare, impunere şi control p.j.-membru

4.Vescan Ana Augusta-inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru

5.Rus Ovidiu-Alin inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru



ROMÂNIA AVIZAT:
JUDEŢUL CLUJ      S E C R E T A R
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA    AURORA  ROŞCA

DISPOZIŢIE

Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Având în vedere cererea înaintată de BANCA TRANSILVANIA, CUI 5022670, prin care se 

solicită  emiterea  acordului  de  principiu  pentru  confirmarea  eligibilităţii  proiectului  de  investiţii  în 
vederea acordării ajutorului de minimis;

Analizând Referatul nr.117910/49/02.04.2014 al Comisiei abilitată prin Dispoziţia nr.4105/2013 
cu verificarea cererilor privind ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate 
în  parcurile  industriale  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca,  prin  care  se  arată  faptul  că,  potrivit  
documentaţiei depuse, proiectul se încadrează, în principiu, în condiţiile de eligibilitate stabilite prin 
Schema  privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile îndustriale-
Anexa nr.1, aprobată  prin  Ordinul nr.2980/2013; 

Reţinând  prevederile  Legii  nr.186/2013  privind  constituirea  şi  funcţionarea  parcurilor 
industriale şi ale Ordinului  nr.2980/2013 de aprobare a conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 
pentru investitiile realizate în parcurile industriale, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având avizul de legalitate al Serviciului Juridic-Contencios;
În  baza  dispoziţiunilor  art.  63  şi  68  din  Legea  nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

     DISPUNE:

Art.1.  Se emite acordul  de principiu, sub rezerva verificărilor ulterioare, pentru  ajutorul de 
minimis  vizând  investiţiile  realizate  de  către  BANCA TRNSILVANIA,  CUI  5022670  în  Parcul 
Industrial Tetarom I din municipiul Cluj-Napoca, constând în Clădire birouri D+P+5E, proiect care se 
încadrează, în principiu, în condiţiile  stabilite prin Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis 
pentru investiţiile realizate în parcurile îndustriale-Anexa nr.1, aprobată  prin  Ordinul nr.2980/2013.

Art.2. Acordul de principiu se emite de la 31 decembrie 2013 până la  30 iunie 2014, potrivit  
Schemei,  cu posibilitatea prelungirii  în conformitate cu prevederile viitoarelor reguli  comunitare în 
materia ajutorului de  minimis aferente perioadei 2014-2020.

Art.3. Intensitatea ajutorului pe o perioadă de  3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 euro, 
respectiv  echivalentul  a 891.060 lei  la cursul  euro al  BNR de 4,4553 lei  din 31.03.2014, potrivit 
procesului-verbal  al  Comisiei  abilitată  prin Dispoziţia  nr.4105/2013 cu verificarea cererilor  privind 
ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate în parcurile industriale de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca, care se constituie în anexă la prezenta dispoziţie.

Art.4.  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia  de analiză a 
cererilor depuse pentru  acordul de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale prevăzute  în 
Ordinul nr.2980/2013 de aprobare a condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

P R I M A R,
 EMIL BOC

Nr.1615 din 14 aprilie 2014



                                  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                      _  
DIRECŢIA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.14735
Piaţa Unirii nr.1, Cluj-Napoca, 400133, România, tel./fax.0264-597750

e-mail:   insolventacontestatii  @primariaclujnapoca.ro  

NR.433086/64691/99536 /49/31.03.2014

PROCES-VERBAL
al Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 4105/2013,  cu  

verificarea cererii de  acord de principiu privind acordarea ajutorului de minimis pentru sprijinirea  

investiţiilor  realizate în Parcul Industrial Tetarom I, depusă de către BANCA TRANSILVANIA,  

încheiat azi, 31.03.2014

Urmare  analizei  Cererii   privind  acordul  de  principiu  pentru  acordarea  ajutorului  de  

minimis  pentru  sprijinirea  investiţiilor  realizate  în  Parcul  Tetarom  I, înregistrată  cu  numărul  

433086/24.12.2013  la  Primăria  Municipiului  Cluj-Napoca  de  către  BANCA TRANSILVANIA şi  

completată  prin  adresele  de  înaintare/completare  documente  nr.64691/21.02.2014,  respectiv  

nr.99536/20.03.2014 ,

C o m i s i a  consemnează următoarele:

1.Municipiul Cluj-Napoca,  în calitate  de furnizor  al  ajutorului  de minimis pentru sprijinirea 

investiţiilor realizate în parcurile industriale, potrivit prevederilor art.6 şi 7 din Ordinul nr.2980/2013-

Anexa  I,  prin  Comisia  desemnată  de  către  Primarul  municipiului   pentru  analiza  acestor  cereri, 

constată, sub rezerva unor verificări ce urmează să fie efectuate ulterior de către reprezentanţii 

acestuia,  faptul că proiectul de investiţii al BANCII TRANSILVANIA , CUI 5022670, respectiv 

Clădirede birouri D+P+5E al cărei cost eligibil declarat este de 28.788.894 lei, se încadrează, în 

principiu, în  condiţiile  de  eligibilitate  stabilite  prin  Schema  de   ajutor  de  minimis  pentru  

investiţiile  realizate în parcurile îndustriale-Anexa I,  denumită în contiuare Schemă,  aprobată prin 

Ordinul nr.2980/24.09.2013, publicat în Monitorul Oficial nr.610 din 01 octombrie 2013.

Deşi investiţiile au demarate înaintea depunerii cererii, acestea pot face obiectul unor cereri de 

ajutor de stat  potrivit prevederilor art.6 şi 7 din  Ordinul nr.2980/24.09.2013-Anexa I, potrivit cărora:

“  Beneficiarii  ajutorului  de  minimis,  în  temeiul  schemei,  sunt  întreprinderile  care  îndeplinesc  

cumulativ următoarele condiţii: a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat  
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conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a  

Guvernului; b) desfăşoară activitate economică; c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă  

de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de  

minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei  a 200.000  

euro,  respectiv  a  100.000  euro  în  cazul  întreprinderilor  care  desfăşoară  activitate  în  domeniul  

transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare; d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de  

investiţii  pentru care se solicită  finanţarea,  cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;  e)  nu intră în  

categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea  

Comisiei  -  Liniile  directoare  privind  ajutorul  de  stat  pentru  salvarea  şi  restructurarea  

întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)*6); f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de  

recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost  

executată  şi  creanţa  a  fost  integral  recuperată.  Art.  7  (1)  Sunt  considerate  costuri  eligibile  

cheltuielile  legate  de  activele  corporale  şi  necorporale  utilizate  de  întreprinderea  beneficiară  a  

ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii  

de acord de principiu. (2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile  

realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a  

beneficiat  de  ajutor  de  stat  sau  de  minimis.  (3)  Cheltuielile  privind  TVA,  taxele,  avizele,  

comisioanele,  ambalajul,  transportul,  punerea  în  funcţiune,  instruirea  personalului  pentru  

utilizarea activelor achiziţionate nu sunt eligibile..”

2.Ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate în parcurile industriale acordat 

intreprinderilor  eligibile  de  către  Municipiul  Cluj-Napoca,  în  speţă  solicitantei  BANCA 

TRANSILVANIA, constă în următoarea facilitate:

-  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  clădiri,  corespunzător  clădirilor  care  fac  parte  din  

infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003,  

cu modificările şi completările ulterioare.

3.În cazul BĂNCII TRANSILVANIA, fiind o intreprindere mare, obligaţia menţinerii investiţiei 

pentru  care  a  beneficiat  de  ajutor  de  minimis  este  de  minimum 5  ani  de  la  finalizarea  acesteia, 

intensitatea maximă fiind de 200.000 euro pe trei ani consecutivi.

4.Ajutoarele  de  minimis  nu  intră  sub  incidenţa  obligaţiei  de  notificare  cătere  Comisia 

Europeană conform Regulamentului.

5.Clădirea este localizată în Parcul Industrial Tetarom I, pentru care a fost acordat titlul de parc 

industrial prin Ordinul nr.319/2002.
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6.Municipiul Cluj-Napoca, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, în calitate de furnizor de 

ajutor  de  minimis,  verifică  periodic  îndeplinirea  condiţiilor  de  eligibilitate  prevăzute  în  Schemă, 

analizează impactul investiţiei  asupra dezvoltării  regionale,  stadiul realizării/menţinerii,  după caz,  a 

investiţiei  şi ia măsurile ce se impun, incluzând şi cele de recuperare a ajutorului şi a dobânzii aferente, 

potrivit prevederilor OUG nr.117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.

7.Acordul se aplică, potrivit Schemei, până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii 

în  conformitate  cu prevederile  viitoarelor  reguli  comunitare  în  materia  ajutorului  de  stat   aferente 

perioadei 2014-2020.

8.Intensitatea ajutorului solicitat pe o perioadă de  3 ani fiscali  consecutivi este de  200.000 

euro,  respectiv  echivalentul  a  891.060 lei la  cursul  BNR  de  4,4553 lei  de azi  31.03.2014,  data 

emiterii acordului  de principiu.

9.Prezentul proces-verbal se completează cu prevederile exprese ale  Ordinului nr.2980/2013 

privind aprobarea condiţiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile 

industriale,  ale  legislaţiei  speciale  în  materie  şi  a  celei  europene  în  vigoare  la  data  prezentului 

(Regulamentul CE nr.1998/2006) sau ce urmează a fi adoptată în materie şi însuşită de statele membre 

şi stă la baza emiterii Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca  privind acordul de principiu al 

autorităţii administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii 

solicitante de a beneficia de ajutor de minimis, sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din 

Legea nr. 186/2013, făcând parte integrală din aceasta .

Comisia de analiză a cererii depuse de BANCA TRANSILVANIA: 

1.Căprar Liana Marioara-director executiv adj. Direcţia  taxe şi impozite-preşedinte

2.Săplăcan Doru-Şef Serviciul insolvenţă, contestaţii, informaţii, baze de date-membru

3.Petrovan Gabriela-Şef Serviciul constatare, impunere şi control p.j.-membru

4.Vescan Ana Augusta-inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru

5.Rus Ovidiu-Alin inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru



ROMÂNIA AVIZAT:
JUDEŢUL CLUJ      S E C R E T A R
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA    AURORA  ROŞCA

DISPOZIŢIE

Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Având în vedere cererea înaintată de către SC ENERGOBIT SA, CUI 211717, prin care se 

solicită  emiterea  acordului  de  principiu  pentru  confirmarea  eligibilităţii  proiectului  de  investiţii  în 
vederea acordării ajutorului de minimis;

Analizând Referatul nr.118170/49/02.04.2014 al Comisiei abilitată prin Dispoziţia nr.4105/2013 
cu verificarea cererilor privind ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate 
în  parcurile  industriale  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca,  prin  care  se  arată  faptul  că  potrivit 
documentaţiei depuse proiectul se încadrează, în principiu, în condiţiile de eligibilitate stabilite prin 
Schema  privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile îndustriale-
Anexa nr.1, aprobată  prin  Ordinul nr.2980/2013; 

Reţinând  prevederile  Legii  nr.186/2013  privind  constituirea  şi  funcţionarea  parcurilor 
industriale şi ale Ordinului  nr.2980/2013 de aprobare a conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 
pentru investitiile realizate în parcurile industriale, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având avizul de legalitate al Serviciului Juridic-Contencios;
În  baza  dispoziţiunilor  art.  63  şi  68  din  Legea  nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

     DISPUNE:

Art.1.  Se emite acordul  de principiu, sub rezerva verificărilor ulterioare, pentru  ajutorul de 
minimis vizând investiţiile realizate de către SC ENERGOBIT SA, CUI 211717 în Parcul Industrial 
Tetarom I din municipiul Cluj-Napoca,  constând în modernizarea şi  retehnologizarea proceselor de 
producţie, proiect care se încadrează, în principiu, în condiţiile  stabilite prin Schema privind acordarea 
ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile îndustriale-Anexa nr.1, aprobată  prin 
Ordinul nr.2980/2013.

Art.2. Acordul de principiu se emite de la 31 decembrie 2013 până la  30 iunie 2014, potrivit  
Schemei,  cu posibilitatea prelungirii  în conformitate cu prevederile viitoarelor reguli  comunitare în 
materia ajutorului de  minimis aferente perioadei 2014-2020.

Art.3. Intensitatea ajutorului pe o perioadă de  3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 euro, 
respectiv  echivalentul  a 891.060 lei  la cursul  euro al  BNR de 4,4553 lei  din 31.03.2014, potrivit 
procesului-verbal  al  Comisiei  abilitată  prin Dispoziţia  nr.4105/2013 cu verificarea cererilor  privind 
ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor care au fost realizate în parcurile industriale de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca, care se constituie în anexă la prezenta dispoziţie.

Art.4.  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia  de analiză a 
cererilor depuse pentru  acordul de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale prevăzute  în 
Ordinul nr.2980/2013 de aprobare a condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

P R I M A R,
 EMIL BOC

Nr.1614 din 14 aprilie 2014



                                  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                      _  
DIRECŢIA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.14735
Piaţa Unirii nr.1, Cluj-Napoca, 400133, România, tel./fax.0264-597750

e-mail:   insolventacontestatii  @primariaclujnapoca.ro  

NR.432893/111773 /49/31.03.2014

PROCES-VERBAL
al Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 4105/2013,  cu  

verificarea cererii de  acord de principiu privind acordarea ajutorului de minimis pentru sprijinirea  

investiţiilor  realizate în Parcul Industrial Tetarom I, depusă de către SC ENERGOBIT SA, încheiat  

azi,31.03.2014

Urmare  analizei  Cererii   privind  acordul  de  principiu  pentru  acordarea  ajutorului  de  

minimis  pentru  sprijinirea  investiţiilor  realizate  în  Parcul  Tetarom  I, înregistrată  cu  numărul  

432893/24.12.2013  la  Primăria  Municipiului  Cluj-Napoca  de  către  SC  ENERGOBIT  SA  şi  

completată prin adresa  nr.111773/28.03.2014 ,

C o m i s i a  consemnează următoarele:

1.Municipiul Cluj-Napoca,  în calitate  de furnizor  al  ajutorului  de minimis pentru sprijinirea 

investiţiilor realizate în parcurile industriale, potrivit prevederilor art.6 şi 7 din Ordinul nr.2980/2013-

Anexa  I,  prin  Comisia  desemnată  de  către  Primarul  municipiului   pentru  analiza  acestor  cereri, 

constată, sub rezerva unor verificări ce urmează să fie efectuate ulterior de către reprezentanţii 

acestuia,  faptul  că  proiectul  de  investiţii  al  SC  ENERGOBIT  SA ,  CUI  211717,  respectiv 

modernizarea şi retehnologizarea proceselor de producţie al căror cost a fost de 9.245.550 lei, se 

încadrează, în principiu, în condiţiile de eligibilitate stabilite prin Schema de  ajutor de minimis  

pentru  investiţiile  realizate în parcurile îndustriale-Anexa I, denumită în contiuare Schemă, aprobată 

prin Ordinul nr.2980/24.09.2013, publicat în Monitorul Oficial nr.610 din 01 octombrie 2013.

Deşi investiţiile sunt făcute înaintea depunerii cererii, acestea pot face obiectul unor cereri de 

ajutor de stat  potrivit prevederilor art.6 şi 7 din  Ordinul nr.2980/24.09.2013-Anexa I, potrivit cărora:

“  Beneficiarii  ajutorului  de  minimis,  în  temeiul  schemei,  sunt  întreprinderile  care  îndeplinesc  

cumulativ următoarele condiţii: a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat  

conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a  
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Guvernului; b) desfăşoară activitate economică; c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă  

de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de  

minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei  a 200.000  

euro,  respectiv  a  100.000  euro  în  cazul  întreprinderilor  care  desfăşoară  activitate  în  domeniul  

transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare; d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de  

investiţii  pentru care se solicită  finanţarea,  cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;  e)  nu intră în  

categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea  

Comisiei  -  Liniile  directoare  privind  ajutorul  de  stat  pentru  salvarea  şi  restructurarea  

întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)*6); f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de  

recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost  

executată  şi  creanţa  a  fost  integral  recuperată.  Art.  7  (1)  Sunt  considerate  costuri  eligibile  

cheltuielile  legate  de activele  corporale  şi  necorporale  utilizate de  întreprinderea  beneficiară  a  

ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii  

de acord de principiu. (2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile  

realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a  

beneficiat  de  ajutor  de  stat  sau  de  minimis.  (3)  Cheltuielile  privind  TVA,  taxele,  avizele,  

comisioanele,  ambalajul,  transportul,  punerea  în  funcţiune,  instruirea  personalului  pentru  

utilizarea activelor achiziţionate nu sunt eligibile..”

2.Ajutorul de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate în parcurile industriale acordat 

intreprinderilor eligibile de către Municipiul Cluj-Napoca, în speţă solicitantei SC ENERGOBIT SA, 

constă în următoarea facilitate:

-  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  clădiri,  corespunzător  clădirilor  care  fac  parte  din  

infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003,  

cu modificările şi completările ulterioare.

3.În  cazul  SC ENERGOBIT SA, fiind  o  intreprindere  mare,  obligaţia  menţinerii  investiţiei 

pentru  care  a  beneficiat  de  ajutor  de  minimis  este  de  minimum 5  ani  de  la  finalizarea  acesteia, 

intensitatea maximă fiind de 200.000 euro pe trei ani consecutivi.

4.Ajutoarele  de  minimis  nu  intră  sub  incidenţa  obligaţiei  de  notificare  cătere  Comisia 

Europeană conform Regulamentului.

5.Clădirea este localizată în Parcul Industrial Tetarom I, pentru care a fost acordat titlul de parc 

industrial prin Ordinul nr.319/2002.
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6.Municipiul Cluj-Napoca, prin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, în calitate de furnizor de 

ajutor  de  minimis,  verifică  periodic  îndeplinirea  condiţiilor  de  eligibilitate  prevăzute  în  Schemă, 

analizează impactul investiţiei  asupra dezvoltării  regionale,  stadiul realizării/menţinerii,  după caz,  a 

investiţiei  şi ia măsurile ce se impun, incluzând şi cele de recuperare a ajutorului şi a dobânzii aferente, 

potrivit prevederilor OUG nr.117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.

7.Acordul se aplică, potrivit Schemei, până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii 

în  conformitate  cu prevederile  viitoarelor  reguli  comunitare  în  materia  ajutorului  de  stat   aferente 

perioadei 2014-2020.

8.Intensitatea ajutorului solicitat pe o perioadă de  3 ani fiscali  consecutivi este de  200.000 

euro, respectiv  echivalentul a 891.060 lei la cursul BNR  de 4,4553 lei din 31.03.2014, data  emiterii 

acordului  de principiu potrivit procesului-verbal al comisiei.

9.Prezentul proces-verbal se completează cu prevederile exprese ale  Ordinului nr.2980/2013 

privind aprobarea condiţiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile 

industriale,  ale  legislaţiei  speciale  în  materie  şi  a  celei  europene  în  vigoare  la  data  prezentului 

(Regulamentul CE nr.1998/2006) sau ce urmează a fi adoptată în materie şi însuşită de statele membre 

şi stă la baza emiterii Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca  privind acordul de principiu al 

autorităţii administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii 

solicitante de a beneficia de ajutor de minimis, sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din 

Legea nr. 186/2013, făcând parte integrală din aceasta .

Comisia de analiză a cererii depuse de către SC ENERGOBIT SA: 

1.Căprar Liana Marioara-director executiv adj. Direcţia  taxe şi impozite-preşedinte

2.Săplăcan Doru-Şef Serviciul insolvenţă, contestaţii, informaţii, baze de date-membru

3.Petrovan Gabriela-Şef Serviciul constatare, impunere şi control p.j.-membru

4.Vescan Ana Augusta-inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru

5.Rus Ovidiu-Alin inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru
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