
ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVEṢTE :  acordarea unui ajutor de minimis individual pentru S.C. PARC INDUSTRIAL 
ALEXANDRIA S.R.L., reprezentȃnd scutirea de la plata taxei pe teren, aferentă 
terenului care face parte din infrastructura parcului industrial, situat pe raza 
administrativ teritorială a municipiului Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
avȃnd în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24929/23.03.2022 al primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr.24942/23.03.2022 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local ;
- Prevederile art.5, alin.(1), lit.(a) , art.(16) alin.(2), art.20  alin.(1),lit.(b), alin.(2) si art.30 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G.nr.1/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 

şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în 
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, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.1407/2013 în ceeace priveşte prelungirea aplicării sale şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr.651/2014 în ceeace priveşte prelungirea aplicării sale şi 
ajustările relevante ;

- H.C.L. nr.11/30.01.2019 privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria, ca S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. să
beneficieze de ajutor de minimis sub forma facilităţilor, prevăzute la art.20 din Legea 
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

- Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.2140/02 iunie 2020,
privind acordarea titlului de parc industrial S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA 
S.R.L. ;

- Cererea nr.127/05.11.2021, depusă de S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.;
- Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare;



- Prevederile art.129, alin.(2) lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit.”c”, din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ȋn baza prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.(c) şi alin.(6) şi ale art.196 
alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu 
modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 151418/07.02.2022 privind aprobarea acordării 
unui ajutor de minimis individual S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.;

Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 151623/11.02.2022 și dovada 
informării Consiliului Județean Teleorman nr. 151624/11.02.2022 privind intenția de a institui 
ajutorul de minimis individual S.C.PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. RG 2638/29.03.2022 referitor la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual S.C.PARC INDUSTRIAL 
ALEXANDRIA S.R.L.;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual multianual S.C. PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte 
integrantă.

ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea 
criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei 
Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis.

ART. 3. - Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către 
Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei 
Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis.

ART. 4. - Ajutorul de minimis individual se acordă pentru acordarea de facilităţi fiscale, 
respectiv scutirea de la plata taxei pe teren, pentru terenul care face parte din infrastructura parcului 
industrial.

ART. 5. Primarul municipiului Alexandria prin intermediul Direcţiei Impozite și Taxe 
Locale, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic Comercial, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6.-Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

Președinte de ședință : Contrasemnează :
Consilier, Secretar General,

Marian Dragoş Petcu Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.89/30 martie 2022



ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.24929/23.03.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărȃre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual 
pentru S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., reprezentȃnd scutirea 

de la plata taxei pe teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura 
parcului industrial, situat pe raza administrativ teritorială a municipiului Alexandria

Avȃnd în vedere prevederile art. 464 alin.(1), lit.n din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.20 lit.b din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale: „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”;

Avȃnd în vedere cele menţionate mai sus, Direcţia Impozite şi Taxe Locale
propune spre analiză raportul de specialitate nr.24942/23.03.2022 privind aprobarea 
acordării unui ajutor de minimis individual reprezentȃnd scutire de la plata taxei pe 
teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura parcului industrial, situat pe 
raza administrativ teritorială a municipiului Alexandria.

Propunerea de mai sus fiind legală, în conformitate cu prevederile art.136
alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romȃniei, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcţia  Impozite şi 
Taxe Locale a unui proiect de hotărȃre privind acordarea unui ajutor de minimis 
individual, reprezentand scutire la plata taxei pe teren, pentru terenul care face parte 
din infrastructura parcului industrial.

Proiectul de hotărȃre va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUṢIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Direcţia Economică
Direcţia Juridic Comercial
Nr.24942/23.03.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru 
S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA.S.R.L., reprezentȃnd scutirea de la plata 

taxei pe teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura parcului industrial,
situat pe raza administrativ teritorială a municipiului Alexandria

Prin înfiinţarea  Parcului Industrial Alexandria de către municipalitate, s-a dorit crearea 
unei zone în care să se desfăşoare activităţi economice, de producţie industrială şi servicii într-un 
regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.

1.Consideraţii de ordin economic

Pentru administrarea parcului industrial, prin HCL nr.7/26.01.2017, a fost înfiinţată S.C. 
PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., în calitate de administrator al Parcului Industrial 
ALEXANDRIA al cărui acţionar majoritar este municipiul Alexandria.

Prin H.C.L. nr.48/14.02.2020, Societăţii PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L i s-a 
acordat dreptul de administrare a terenului aferent Parcului Industrial Alexandria, în suprafaţă 
totală de 186719 m.p, pe perioadă nedeterminată.

Prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice nr.2140/02.06.2020, S.C. PARC INDUSTRIAL 
ALEXANDRIA S.R.L, a obţinut titlul de parc industrial constituit pe terenul în suprafaţă de
186719 m.p., identificat în baza extrasului de carte funciară pentru informare nr.29670 Alexandria,
eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru Imobiliară
Alexandria, la data 27 aprilie 2020, titlu valabil pe o perioadă de 30 de ani, în condiţiile respectării 
caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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În conformitate cu art.  464, alin. (1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
nu se datorează impozit/taxă pe clădirile, respectiv terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice 
şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţei în materia 
ajutorului de stat.Aşadar,consiliul local are posibilitatea de a acorda scutiri de la plata impozitului/
taxei pe teren pentru terenurile care fac parte din infrastructura parcului industrial, însă trebuie 
avut în vedere că orice intenţie de acordare a unei facilităţi fiscale în beneficiul unui operator 
economic trebuie să se realizeze doar pe baza unui ajutor de stat-minimis elaborat în condiţiile 
legii care are un obiectiv specific ajutorului de stat.

Ajutorul de minimis se va acorda în baza Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei 
privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul 
ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24.12.2013, 
până la data de 31.12.2020, conform perioadei de valabilitate a reglementării comunitare. Prin 
Regulamentul (UE)  nr. 972/2020 al Comisiei din 02.07.2020, perioada de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013  a fost prelungită cu trei ani, şi anume până la 31.12.2023.

Întrucât reglementarea comunitară  în temeiul căreia se instituie măsura de ajutor de stat 
a fost prelungită cu trei ani,  iar durata de acordare a ajutorului de minimis nu poate depăşi 
perioada de valabilitate a reglementării comunitare în baza căreia se acordă ajutorul, prin 
proiectul de hotărâre iniţiat se doreşte aprobarea procedurii privind acordarea unui ajutor 
individual de minimis în ceea ce priveşte acordarea de facilitati fiscale si anume scutirea de la 
plata taxei pe teren pentru terenul care face parte din infrastructura parcului industrial.

Valoarea estimată maximă totală a ajutorului de minimis individual care va fi acordat 
S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe toată durata de aplicare a acestuia, respectiv 
2022-2023 este de aproximativ 10.000 lei.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996 „Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de 
oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte 
normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau 
ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: 
obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, 
cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în 
temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în 
domeniu”.

În acest sens, a fost realizată analiza de oportunitate nr. 151418/07.02.2022 a Direcţiei 
Impozite si Taxe Locale, prin care s-a prevăzut impactul pe care l-ar avea acordarea măsurii de 
ajutor de minimis individual pentru. S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L, 
administratorul Parcului Industrial Alexandria, reprezentând scutirea de la plata taxei pe teren 
datorate bugetului local al municipiului Alexandria pentru terenul care fac parte din 
infrastructura parcului.

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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2. Consideraţii de ordin juridic

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G.nr.1/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/1 din 24.12.2013, respectiv  modificările intervenite ca 
urmare a Regulamentului (UE) nr. 972 din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1407/2013 /2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.651/2014, în ceeace priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările 
relevante.

- Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Faţă de cele prezentate mai sus, am elaborat şi fundamentat proiectul de hotărȃre prezentat, 
care, impreună cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
al municipiului Alexandria. 

Ataşăm prezentului raport, analiza de oportunitate nr. 151418/07.02.2022 a Direcţiei 
Impozite si Taxe Locale.

Director Ex.Dir.Economică, Director Ex.D.I.T.L., Director Ex.Dir.J.C.,
Gafencu Haritina Ureche Claudia     Chesnoiu Postumia
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