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AVIZ 

 

privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în favoarea S.C. PARC 

INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în favoarea 

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., 

 

înaintat de către Primăria Municipiului Alexandria, în vederea obţinerii avizului Consiliului 

Concurenţei, prin adresa nr. 14077/18.02.2022, înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. 

RG/2638/21.02.2022, 

 

 şi constatând că: 

 

1.Ajutorul individual de minimis a fost elaborat în baza Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis
1
; 

2.Obiectivul prezentului ajutor individual de minimis constă în dezvoltarea economiei locale a 

Municipiului Alexandria, prin încurajarea investiţiilor; 

3.Autoritatea administrației publice cu rol de furnizor și administrator al acestui ajutor individual 

de minimis este Primăria Municipiului Alexandria; 

4. Bugetul total al schemei de ajutor de minimis este de 10.000 de lei; 

5. Ajutorul individual de minimis poate fi acordat începând cu data aprobării proiectului de 

hotărâre de către Primăria Municipiului Alexandria şi până la data de 31.12.2023; 

6. Beneficiarul prezentului ajutor individual de minimis este S.C. PARC INDUSTRIAL 

ALEXANDRIA S.R.L; 

7. Ajutorul individual de minimis respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1996
2
, cu modificările și completările ulterioare, 

cu următoarele precizări: 

 

 Ajutorul individual de minimis respectă prevederile art. 3 alin. (4) din OUG nr. 77/2014 – 

a fost întocmită o analiză de oportunitate; 

 deoarece este iniţiat de către o autoritate locală, i se aplică prevederile art. 7 alin. (6) din 

OUG nr. 77/2014 – Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Teleorman au fost 

informate despre intenţia de elaborare şi adoptare a ajutorului individual de minimis. 

 

 

CONSILIUL CONCURENŢEI 

 

În temeiul art. 7 alin. (8) din OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996, cu modificările și completările ulterioare,          

                                                      
1
Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.1, teza finală. 

2
 Mai departe denumită OUG nr. 77/2014, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 9 decembrie 

2014. 



2 

                                   

 

EMITE AVIZ 

 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în favoarea 

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

          Bogdan M. CHIRIŢOIU 
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