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SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS ACORDATE DE CĂTRE 
MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA PENTRU AGENŢII ECONOMICI DIN PARCURILE 

INDUSTRIALE ÎN ANUL 2014

În calitate de furnizor de ajutoare de minimis,  în baza unor  scheme de ajutor întocmite în 
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 – privind aplicarea art. 
107 şi 108 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006 şi ale  Regulamentul Comisiei Europene nr. 
1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
publicat  în  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii  Europene  nr.  L 352/24.12.2013,  municipiul  Cluj-Napoca  a 
acordat ajutoare de minimis, după cum urmează: 

1.În temeiul prevederilor  Ordinului nr.2980/2013  privind aprobarea condiţiilor de acordare a 
masurilor de sprijin pentru investiţiile realizate in parcurile industriale:
Nr. crt. Denumire agent economic Cod unic de 

înreg.fiscală
Dispoziţia/HCL de 

acordare
Valoarea ajutorului 

de minimis
Durata ajutorului 

de minimis
Observaţii

1 SC EMERSON SRL 18284762 Dispoziţia 
nr.483/06.02.2014

200.000 euro
echivalentul  a 
905.200 lei la 

cursul BNR din 
15.01.2014

3 ani fiscali 
consecutivi

Acord  de  principiu  a 
fost  emis  pana  la 
aparitia   regulilor 
comunitare  în  materie 
de  ajutor  de  minimis 
pentru  perioada  2014-
2020.

2 SC ENERGOBIT 
SA

211717 Dispoziţia 
nr.1614/14.04.2014

200.000 euro-
echivalentul  a 
891.060 lei la 

cursul BNR din 
31.03.2014

3 ani fiscali 
consecutivi

Acord  de  principiu  a 
fost  emis  pana  la 
aparitia   regulilor 
comunitare  în  materie 
de  ajutor  de  minimis 
pentru  perioada  2014-
2020.

3 BANCA 
TRANSILVANIA

5022670 Dispoziţia 
nr.1615/14.04.2014

200.000 euro-
echivalentul  a 
891.060 lei la 

cursul BNR din 
31.03.2014

3 ani fiscali 
consecutivi

Acord  de  principiu  a 
fost  emis  pana  la 
aparitia   regulilor 
comunitare  în  materie 
de  ajutor  de  minimis 
pentru  perioada  2014-
2020.

2.În temeiul prevederilor H.C.L. nr.77 din 20 martie 2014 privind aprobarea Schemelor de ajutor 
de minimis pentru  contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază de 
cotă  de  impozitare  redusă  (0.25%)  la  impozitul/taxa  pentru  clădirile   situate  în  parcurile 
industriale de pe raza municipiului, care nu beneficiază de prevederile Ordinului nr. 2980/2013, 
coroborate  cu  prevederile  H.C.L.  nr.550/2013  pentru stabilirea  nivelurilor impozabile  pentru 
anul 2014:
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Nr. 
crt.

Denumire agent economic Cod unic de 
înreg.fiscală

Dispoziţia/HCL de 
acordare

Valoarea ajutorului 
de minimis acordat 
pentru anul 2014 

(lei)

Durataschemei/ ajutorului de 
minimis

1 SC  A&  AMEDICAL 
LOGISTIC SRL

29479662 H.C.L.  nr.77  din  20 
martie 2014

24300 01.01.2014-31.12.2014

2 SC E.G.H. IMPORT 
EXPORT SRL

2885634 H.C.L.  nr.77  din  20 
martie 2014

13650 01.01.2014-31.12.2014

3 SC RCC CONSULT 
SRL

15433479 H.C.L.  nr.77  din  20 
martie 2014

71051 01.01.2014-31.12.2014

4 SC TETAROM SA 14343629 H.C.L.  nr.77  din  20 
martie 2014

99823 01.01.2014-31.12.2014

Bugetul  schemei  este  de  300.000  lei,  durata   schemei  este  01.01.2014-31.12.2014,  iar  bugetul 
utilizat panaă la 30.04.2014 este de 208.823 lei.


