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Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Nr. 151418/07.02.2022

ANALIZA DE OPORTUNITATE

Priveste : elaborarea unei proceduri pentru aprobarea acordarii unui ajutor de minimis 
individual pentru scutirea de la plata taxei de teren datorata de S.C. PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. detine in administrare terenul in 
suprafata de 186719 m.p., situat in municipiul Alexandria, E70, judetul Teleorman, conform 
contractului de dare in administrare nr.5305/02.03.2020, incheiat cu Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al municipiului Alexandria.

Avȃnd în vedere  :
- prevederile art.464 alin.(1) litera „n” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare, în care menţionează că nu se datorează impozit/taxă pe 
teren pentru: „terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele 
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat”;

- prevederile art.20 litera „b” din Legea nr.186/2013, privind constituirea si funcţionarea 
parcurilor industriale, în care se menţionează la facilitaţi “scutire de la plata impozitului pe 
terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial”;

- prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea 
articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24.12.2013, cu modificările 
intervenite prin Regulamentul UE nr.972/2020 al Comisiei din 02.07.2020, prin care perioada de 
aplicare a Regulamentului UE nr.1407/2013 a fost prelungită pȃnă la data de 31 decembrie 2023;

- prevederile O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de 
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată cu 
modificările şi completările ulterioare,

faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, întrucȃt S.C. PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. are ca activitate administrarea Parcului Industrial Alexandria,
pentru o bună funcţionare a parcului industrial şi asigurarea funcţionării societăţii în condiţii de 
eficienţă economică şi rentabilitate, în vederea dezvoltării economiei locale prin atragerea de noi 
investitii, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea 
regională, propunem acordarea de facilităţi fiscale prin acordarea de scutire la plata taxei pe teren, 
pentru terenul care face parte din infrastructura parcului industrial.
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