
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
coNsILnIL LocAL 

HorAnAnn
pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentind scutiri Ia plata majoririlor
de intf,rziere aferente impozitelor ;i taxelor locale datorate de citre intreprinderile care au

calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU
Avind in vedere :

- Referatul de aprobare nr.88/l 1.02.2022;
- Raportul de specialitate nr.89/11.02.2022;
- Adresa cdtre Institutia Prefectului Judeful Gorj nr. 5965111.02.2022;
- Adresa citre Consiliul Judelean Gorj nr.5966111.02.2022;
- Avizul Consiliului Concurenlei nr. 2488103.03.2022;
- Prevederile art.185, alin.(l) lit. b qi alin.(7) din Legea nr.20712015 privind Codul de Procedurl

Fiscal6, cu modificirile gi comp-letdrile ulterioare;
- O.U.G. nr. 7712014 privind procedurile in domeniul ajutorului de stat, precum gi pentru

modificarea gi completarea Legii concurenfei nr. 2111996, cu modificirile ;i completdrile
ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenfa decizional[ in administrafia public6;
- Regulamentul (UE) nr.140712013 privind aplicarea articolelor nr. 107 gi 108 din Tratatul privind

funcfionarea UE - ajutoarele de minimis, modificat prin Reguuulamentul (UE\ 97212020;
- Ordinul Pregedintelui Consiliului Concurenlei nr. 17512007 pentru punerea in aplicare a

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, publicat in MO al

Romdniei, Partea l, nr. 436128.06.2007 ;

- Regulamentul privind Registrul Ajutoarelor de Stat pus in aplicare prin Ordinul Pregedintelui
Consiliului Concurenfei nr. 47 3 l20l 6;

- Prevederile art. 129 din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi

completdrile ulterioare;
- Proiectul de hotdr6re;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 139, alin.l din O.U.G.nr. S7l20l9 privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completirile ulterioare,

HorARAgrE:
Art.l. Se aprobi schema de ajutor de minimis reprezentind scutiri la plata majoririlor
de intirziere aferente impozitelor qi taxelor locale datorate de citre intreprinderile care au
calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru, conform anexei care
face parte integrantl din prezenta hotirire.
Art.2. Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de citre Serviciul Impozite ;i Taxe
locale Ei Serviciul Buget, Finanfe, Contabilitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru.
Art.3. Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului,
Serviciul Impozite Ei Taxe locale Ei Serviciul Buget, Finan{e, Contabilitate din cadrul
Primiriei Municipiului Motru.

adoptatS in gedinfa ordinard a C.L. Motru
cu un nr. de ....- vot impotriv[, .......=... ablineri, exprimate

din nr. total de . la 9edin16 9i din totalul de l9 consilieri in funcJie.

PRE$EDINTE D
CONSILIER SECRETAR ERAL,

HUIDU

Nr.

A

Data:3l.03.2022

hotdrdre a fost

JR.
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Nr.l la HCL.. 3. Lc ?4

PROCEDURA

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentand scutiri la platf, a

majorlrilor de intfirziere aferente impozitelor gi taxelor locale datorate de cltre
intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Motru.

ART. L Dispozifii generale

(1) prezenta procedurd instituie o schemd de ajutor de minimis denumit6 ,, Ajutor de minimis

ieprezent6nd scutiri la plata majordrilor de int0rziere aferente impozitelor gi taxelor locale,

datorate de c6tre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al

municipiului Motru.
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea

criteriitor privini ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul Uniunii Europene nr. 140712013

al Comisiei privind aplicarea art. 107 qi 108 din Tratatul privind func{ionarea Uniunii Europene a

ajutoarelor Oe minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr,OJ L352lI din

i+1Z2O1Z,respectiv u *odifi.Srilor intervenite ca urmare a intrdrii in vigoare a Regulamentului

Comisiei Europene nr.97 2 din 2.07 .2020.

(3) prezenta schem6 de ajutor de minimis nu intr6 sub incidenfa obliga{iei de notificare cdtre

domisia European6, in ionformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.

140712013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul de instituire a comunitalii Europene

a ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.OJ L352lI din

24.1 ?..20 1 3, modifi cat pri n Regu 1 mentul (UE) nt .97 21 2020

(4) prezenta schem6 se aplicd pe raza administrativ-teritoriald a municipiului Motru 9i va fi

adoptatd prin hotardrea Consiliului local al municipiului Motru.

ART.2 Obiectivul qi scopul schemei

obiectivul prezentei scheme consta in sus{inerea intreprinderilor care lgi desfdgoarS activitatea pe

raza administrativ-teritoriala a municipiului Motru gi in atragerea cu celeritate de venituri la

bugetul local prin acordarea scutirii ta ptata majorlrilor de int6rziere generate de neachitarea de

c6tie persoanile juridice a impoziteloisi taxelor locale la bugetul local, prev[zut6 de art' 185

alin. (1). lir. b) din Legea n .)OlnOt5 - privind Codul de proceduri fiscal6, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare.
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ART.3 Baza legall

(1) Regulamentul Uniunii
privind functionarea Uniunii
uniunii Europene L352lI din 24

nr.97212020;
(2) Art. 185 alin. (1) lit. b) Si

aplicarea art. 107 gi 108 din
publicat in Jurnalul al

modificat prin Regulamnetul (UE)

Legea nr.20712015 privind Codul deArt.
procedu ri fiscalS, cu modificdrile gi ulterioare;

(3) o.u .G. nr.77t2014 privind Proceduri le nationale in domeniul ajutorului de stat , precum 9i

pentru .modificarea si completarea Legii concuren(ei nr. 211L996, aprobatd prin Legea

nr.20 120 | 5, cu modificdrile gi completbrile ulterioare;

(4) Legea nr.27312006 Ptivind finanfele publice locale , cu modificdrile si completdrile ulterioare;

(5) Legea nr.31/1990 Priv ind societdfile comerciale, republicatd, cu modificSrile si comPletdrile

ulterioare;
(6) Legea l1ZOO5 privind organizarea si fuhclionarea cooperafiei;

iZif-rl.u 22712015 privind-Codul fiscal , cu modificlrile si completdrile ulterioare;

igi L.l"u nr.346/20o4privind stimularea infiin{drii 9i dezvoltarii tntreprinderilor mici qi mijlocii,

modificlrile gi completSrile ulterioare;
(9) OG nr.26/2000 cu privire la asociatii 9i la fundafii;

(10) OUG nr.57l2Ot9 privind Codul Administartiv'

ART.4 Autoritatea publicl competentl sI implementeze schema de ajutor de minimis

(1) Autoritatea publica ce implem enteazd ptezenta schema de ajutor de minimis este UAT

municipiul Motru prin consiliul Local al municipiului Motru,

(Z)Prezenta schema este adoptata potrivit *t. g alin. (3) dino.U.G. nr.7712074 privind

pilcrourle nafionale in domeniul ajuiorului de stat, precum gi pentru modlficarea qi completarea

Legii concurenlei nr.21t1996, uprobuta prin Legea nr.2Ot2Oll, cu modificlrile 9i completdrile

ulterioare.

ART.5 Domeniul de aPlicare

(1) prezenta schem6 se adreseazl intreprinderilor care la data de31.12,2021 inregistreaz6 debite

principale gi majorari de intarziere provenite din impozite si taxe locale.

(2) Majorarile pentru care se acord-6 ajutorul de minimis sunt cele aferente impozitelor si taxelor

locale aflate in sold la 31.12,2021 Ia bugetul local, calculate conform actelor normative in

vigoare .

(3iscutirea se aplica majorarilor aferente debitelor principale existente in sold la31.12'2021

,tins. int"gral prin plat6 pdn6la data de31.12.2022 inclusiv.

(4) Sunt eicepiate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:

a) ajuroarele acordate intieprindeiilor care igi desfdgoard activitatea ?n sectoarele pescuitului qi

acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr' 137912013 al Parlamentului

European gi al Consiliului din 11 decembrie iOtl privind organizarea comun6 a pielelor in

sectorul produselor pescaregti 9i de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (cE)

nr.184t2006 qi (CEj m.n)qtZilOg ale Consiliului 9i de abrogare a Regufryentului (CE)

nr.104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L354128'12'2013;
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b) ajutoarele acordate intreprinderi vitatea in domeniul

primare de produse Agricole, astfel I a Tratatului CE.

c) ajutoarele acordate in sectorul prelucrIrii gi

comercializdrii produselor agricole, in
pretului sau a cantit6fii unoro (i) atunci cdnd valoarea aju

primari sau introduse pe Piaf[ deastfel de produse achizilionate de

intreprinderile resPective;
o (ii) aiunci c6nd ajutoarele sunt condilionate de transferarea lor parfialI sau integrald c6tre

produc[torii Primari;
d) ajutoarele destinite activit4ilor legate de export cdtre !6ri terfe sau c6tre alte state membre,

resplctiv ajutoarelor direct legate de cantitilile exportate, ajutoarelor destinate infiinldrii qi

funclionarii unei relele de distribufie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de

export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea .preferenfialI a produselor nafionale faf[ de produsele

importate;
f1 ajutoarete acordate intreprinderilor care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de

transport rutier de marfd in contul terfilor sau contra cost.^ in cazul ?n care o intreprindere igi desfdgoard activitatea atAt lntr-unul din sectoarele

exceptate, cat gi in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de

aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplicd ajutoarelor acordate pentru sectoarele

neexceptate. pentru a benefiiia de prevederile schemei lntreprinderea ln ca.uza trebuie sI se

asigura prin mijloace corespunz[toare, precum separarea activit6tilor sau o distinctie intre

coiuri, ca activiialile desfagurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaz[

de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schem6.

Art.6 Defini{ii

(l) tn sensul prezentei proceduri, se aplici urmltoarele defini{ii:

a) ,,produse agricole" inseamnd produsele enumerate in anexa I la tratat, cu exceptia produselor

oUlirotr din piscuit qi acvaculturd prevdzute in Regulamentul (CE) nr. 10412000;

b) ,,prelucrui.u produselor agricoie" inseamnd orice operafiune efectuat6 asupra unui produs

agriiol care.are drept rezultaiun produs care este tot un produs agricol, cu excepfia activiEtilor

dlsf6gurate in expioataliile agriCole, necesare in vederea pregitirii unui produs de origine

animalE sau vegetald pentru prima vdnzuei
c) ,,comerci aliiarea pioduseior agricole" inseamnd de{inerea sau expunerea unui produs agricol

in vederea v6nz6rii, a punerii in vdnzare, a livr[rii sau a oricdrei alte forme de introducere pe

pia!6, cu excepfia primii vdnzari de cStre un producStor primar c6tre revdnzdtoti sau prelucrdtori

qi a oric6rei atie activitdli de preg[tire a produsului pentru aceastd primd vdnzarei o vdnzare

efectuat6 de c[tre un producator piimar cltre consumatori finali este consideratl comercializare

in cazul in care se desiagoard in localuri distincte, rczetvate acestei activitdI;

d) ,jntreprindere" - orice entitate care desfdgoarl o activitate economicd, indiferent de statutul

3uriOi., de moclul de finan(are sau de existenla unui scop lucrativ al acesteia. Din aceasta

lategorie fac parte, in siecial, lucrdtorii care desf6$oar6 o activitate. independent6 qi

intrJprinderile familiale care desfagoard activitati de artizanat sau alte activitati, precum 9i

parteneriatele sau asociafiile care desfdgoarl in mod regulat o activitate economicI;

3
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e),,intreprindere unicd" include toate intrepri

urmitoare:
r tntreprindere define majoritatea

unei alte intrePrinderi;
o intreprindere are drePtul de a

pulin una dintre relatiile,

arilor sau ale asociafilor

membrilor organelor denuml tatea

a

administrare, de conducere sau de unel alte intreprinderi;

intreprindere are dreptul de a exercita o influentd dominantl asupra altei intreprinderi in

temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in catzd. sau in temeiul unei prevederi

din contractul de societate sau din statutul acesteia;

o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi qi care controleazd

singur6, in baza unui acord cu al{i actionari sau asocia}i ai acelei intreprinderi,

majoritatea drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asociafilor intreprinderii

respective.
tnt rprinOlrifl .*. intrefin una sau mai.multe intreprinderi, relafiile la care se face referire la

punctele (i)- (iv), sunt considerate intreprinderi unice'

f) ,,activitate economici"- orice activitite care constd in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrlri

pe o piat6.

!; ,,dorn.niu de activitate" - activitatea desfaguratd de beneficiar, corespunzdtot clasifica(iei

activitelitor din economia nafionalE (codului CAEN)'

tr) ,,aAministratorul schemei de minimis"este UAT Motru prin Consiliul Local al municipiului

tutotru prin Serviciul de Impozite 9i Taxe Locale al municipiului Motru'

i) furnizorul de ajutor de minimis: Consiliul Local al Municipiului Motru prin Serviciul de

Impozite gi Taxe Locale al Municipiului Motru'
j) data acord6rii ajutorului de minimis- data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit

beneficiarului, in conformitate cu regimul juridic national aplicabil, indiferent de data la care

ajutorul se pl[tegte intreprinderii respective'

k) ,,rata Oe actuaizare'i este rata de referinld stabilitd de c6tre Comisia European[ pentru

Rom1nia pebazaunor criteria obiective gi priblicata in Jurnalul oficial al Uniunii Europene qi

pe pagina de web www.ajutordestat.ro:

l) .,facilitate fir.ul6'i- Iffiu d"la plata majordrilor de tntdrziere generate de neachitarea la

termen a obligatiilor bugetare principale, aflate in sold la data depunerii cererii;

m) ,,intensitatea ajutorului" - valoarea brutd a ajutorului exprimatd ca procent din costurile

eligibile, inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

n) ,,Ajutor de minimis" - ajutorul acordat unei entitati, intreprinderi unice care desf[qoara o

activitate economic, care nu dep[peqte valoarea de 200.000 de euro intr-o perioad[ de 3 ani

consecutive, respectiv 100.000 de euro in cazul lntreprinderilor ce activeazd in sectorul

transportului rutier de m[rfuri in contul terfilor sau contra cost;

o; ,,intreprindere aflat6 in dificultate " - Comisia Europeand considerd cd o lnffeprindere se afl6

in dificultate in cazul ln care nu este capabild, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate

obline de la proprietarul/acfionarii sau creditorii sdi, sE opreascd pierderile care, fir[ interventia

din exterior a autoriElilor publice, o vor condamna, aproape sigur' la ieqirea din afaceri tn termen

scurt sau mediu.
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ART.7 Durata schemei de ajutor de

Perioada de valabilitate a schemei de

acesteia gi data de 31 decembtie 2022,

l,'
lz'

,L1

vig#e a

$ \
t

data intrlrii in
aferente debitelor

principale existente in sold La31.12.20219i

ART. 8 Beneficiarii qi bugetul schemei

(1) Num[rul estimat de beneficiari este de 50 de intreprinderi, pl[titoare de impozite 9i taxe

locale.
(2) Valoarea total6 estimatS a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme

pe intreaga duratd de aplicare a acesteia este de 400.000 lei.

t:) Vuto*ra in Euro i ajutorului de minimis acordat in temeiul prezentei scheme, se va calcula

prin raportare la cursul BNR de la data acorddrii facilitdfii.

ART.9 Condifii de eligibilitate a schemei

(t) Pot beneficia de mdsurile de ajutor de minimis prevdante in prezenta schemA" persoanele juridice

care indeplinesc urmltoarele condi{ii :

a) Sunt legal constituite ?n Romdnia gi igi desfdqoar[ activitateain RomAnia;

b) Sunt persoane juridice inregistrate la Registrul Comerfului la seclia comercialI 9i

functioneaz[ in conformitate cu prevederile I-egii nr.3lll990 privind societd[ile comerciale,

republicatS cu modificlrile qi complettrrile ulterioare, a Irgli w. LDCfJIS privind organizarea 9i

funcfionarea coopera[ie, respectiv in registrul asocia]iilor qi fundafiilor, conform OG nr. 2612000

sau in registrul asocia{iilor religioase, potrivit Legii nr. 48912006, 9i desfigoar6 activitIli

economice pe teritoriul Romdniei avdnd calitatea de contribuabili ai bugetului local al

municipiului Motru;

c) Au sediul social/punct de lucru pe raza administrativ - teritoriald a municipiului Motru sau

datoreazd obligalii fiscale gi bugetare, asimilate celor fiscale, bugetului local al municipiului

Motru;

d) sunt pldtitoare de impozite 9i taxe locale la bugetul municipiului Motru;

e) intreprinderea nu se afld in procedur[ de executare silitA, stare de insolven(6, lichidare,

dizolvare, reorganizare, faliment, afacerea nu este condus[ de un administrator sau lichidator

judiciar, care nu are restricfii asupra activit6tilor sale comerciale iar acestea s5 nu fie puse la

di spozi{ia creditorilor;
f) intreprinderea s6 nu se afle in dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind

ajutorui de stat pentru salvarea gi restructurarea intreprinderilor tn dificultate, publicate in

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nt. C244 din 1 octombrie 2004;

g) nu a fost constatat[ o fapt[ ce constituie infracfiune de natur6 financiar-economicS, pentru

care s-a pronunfat o hotdrdre judecdtoreascd definitivd;

h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamndri in ultimii 3 ani, de cdtre

nici o instant[ de judecatd, din motive profesionale sau etic profesionale;

5

tL ,UL1.]

r'



i) intreprinderea/intreprinderea unic[ sd

curs, fie din surse ale bugetului de stat

cumulat cu suma solicitatl in proiect,

cazul intreprinderii care activeazd in t

2 ani fiscali gi in anul fiscal in

de ajutor de minimis, care,

in lei a 200.000 euro, iar in

mlrfuri in contul terfilor sau

indiferent de forma ajutorului
contra cost, echivalentul a 100.000 euro;

este finan{at din surse nafionale,
de minimis sau de obiectivul urm[rit 9i

bugetul de stat sau bugetul administraliei publice locale sau comunitare'

j) nu derule azd activi1alr in domeniile exceptate de la finan{are in conditiile prezentei scheme' in

cazul in care un solicitant igi desfrqoara activitatea atdt in sectoare/domenii ne-eligibile pentru

acordarea de finanlare in condiliile prezentei scheme, cdt gi in domenii/sectoare eligibile, poate

beneficia de ajutor de minimis pentru sectoarele eligibile, cu condi{ia menfinerii unei evidenle

contabile separate pentru cele doud categorii de activitdti, care atestl faptul cE facilitifile

acordate nu vor finanla activitdti neeligibile pentru acordarea unui ajutor de minimis;

k) dac6 solicitantul face parte dintr-o intreprindere unic6, in sensul definifiei de la art.6, litera e,

pentru verificarea indeplinirii acestui criteriu se vor lua in considerare ajutoarele acordate

intreprinderii unice.

l) s6 nu fi fost subiectul unei decizii emise de c6tre Comisia EuropeanS/alt furnizor de ajutor de

stat /Consiliul Concurenfei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, sau, in cazul in care a

f6cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatd 9i crean{a integral recuperatd, cu

penalit6{ile aferente;

solicitanfii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale;i

incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanfare in cadrul schemei'

ART. 10 Categorii de facilit5fi fiscale qi criteriile de acordare

(l) Mdsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemd, sunt cele prevSzute de

Codul de proceduri fiscala, in cuprinsul art. 185 alin.(l) lit, b), respectiv scutiri la plata

major6rilor de intarziere aferente debitelor principale reprezentate de impozite qi taxe locale

aflate in sold la 31.12.2021si achitate integral de catre persoanele juridice pana la 31'.12.2022

inclusiv.
(2) Pot beneficia de mdsurile de ajutor de 

-minimis.. 
prevazute in prezenta schem6'

inirepri nderilecare indeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii :

a) sting p6n6 la data de 31.12.2022, inclusiv, obligaliile principale const0nd in impozite 9i

taxe locale, datorate bugetului local al municipiului Motru;

b) sunt legal constltuite in Romania gi iqi desfdgoard-activitatea in Rom0nia, avdnd calitatea

de contlibuabili ai bugetului local al municipiului Motru;

3) Valoarea ajutorului de minimis se actualizeazdlavaloarea de la momentul acorddrii pe baza

ratei de referinf6 publicata de comisia Europeani in jurnalul oficial al uniunii Europene'

Echivalentul ?n euro al valorii facilitatii acordaie I fiecue an, va fi stabilit la cursul de schimb al

B6ncii Nalionale a Romaniei valabii la data adoptirii hotdrflrii prin care se aprobd facilitate

fiscald de c6tre Furnizorul Schemei.

4) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dupd ce verificd, pe baza declaraliei

pe propria r6spundere a intreprinderii gi pebaza altor informafii (de ex din REGAS), faptul cd

5



suma totalE a ajutoarelor de minimis pe o perioadd de 3

financiare consecutive (2 exetcilii financiar in curs), fie din

nu depdqegte echivalentulsurse ale statului sau ale autoritdtilor I

in lei a 200.000 euro (100.000 euro care activeazd in sectorul

transporturilor de m[rfuri in contul te(ilor in lei

s)Ajutorul se acordd intreprinderilor in limita de pragul de minimis, astfel:

a) (i) valoarea brutd total[l a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu

poate depdgi echivalentul in lei2 a 200.000 de euro, pe o perioadd de trei ani fiscali

consecutivi, indiferent dac[ ajutoru I a fost acordat din surse nalionale sau comunitare.

b) (ii) pentru agenfii economici care efectueazS transport rutier de m6rfuri in contul terfilor

sau contra cost valoarea brutd totalE a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi

unice nu poate depdgi echivalentul in lei a 100.000 de euro, pe o perioadI de trei ani

fiscali consecuti vi, indiferent dacd ajutorul a fost acordat din surse nafionale sau

comunitare
6; in cazulln care valoarea total[ a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o

perioada de trei ani consecutivi, cumulatd cu valoarea alocdrii financiare acordate in

conformitate cu prevederile prezentei scheme, depageqte pragul de 200'000 de euro (100'000 de

euro pentru intreprinderile care efectaeazdtransport rutier de mdrfuri ln contul tedilor sau contra

cost), echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru

acea fracfiune din ajutor care nu dep[geqte aceste plafoane'

7) in cazulfuziunil,or sau al achizifiilor, atunci cdnd se stabileqte dacl un nou ajutor de minimis

acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achiziliadepSgeqte plafonul relevant, se

iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care

fuzioneazd. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizifie rdmdn legal

acordate.
g) in cazul in care o intreprindere se imparte in doud sau mai multe intreprinderi separate,

ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se alocd intreprinderii care a beneficiat de

acestea, gi anume, in principiu, intreprinderii care preia activitIlile pentru care au fost utilizate

ajutoarele de minimis. in .urut in care o astfel de alocare nu este posibil[, ajutoarele de minimis

se aloc6 proporlional pebazavalorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la

care separarea Produce efecte.

9) Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu

ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nt. 36012012 al comisiei

in timita plafonului stabilit in regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate * t]""1t^1:

minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200'000

euro (i00.000 euro tn cazul intreprinderilor care activeazdin sectorul transporturilor de mdrfuri

in contul te(ilor sau contra cost) echivalent in lei'

plafoaneleajutoruluideminimissuntexprimateinnumerar'cavaloarebrutl

7

la data semn[rii contractului de finan{are'
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10) Ajutoarele de minimis acordate in vor cumula cu alte

de stat in sensul art. 107 (1) din Tratatul Europene, acordate

aceleagi costuri eligibile (legate de acelaqi ajutoarele de stat acordate

pentru aceeagi mdsur[ de finanfare prin astfel de cumul ar deP69i

intensitatea sau valoarea maximd a ile specifice ale fiec6rui caz

de un regulament de exceptare pe categorll sau adoptatI de Comisia EuroPeand'

Ajutoarele de minimis care nu se acordi sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi

cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiu I unui regulament de exceptare pe categorii

sau al unei decizii adoptate de Comisie'

ART. 11 Modatit[{i de implementare a schemei

(1) pentru a beneficia de scutirea prev6zut6 la art. 2, intreprinderile solicitante vor depune p0n6

la data de3l.l2.Z022 incluSiv, la registraiura municipiului Motru o cerere temeinic justificata'

insolitd de urm6toarele documente justificative:

Actul de constituire;

Statutul soeietdtii;
a

a

a

a

Codul unic de inregistrare in copie;

Declarafie pe proprie raspundere, dati de rcptezentanful leg-al al lntreprinderii beneficiare

in forml scrisd gi autentiiicatd la notar cu privire Ia faptul cA aceasta nu se afl6 in stare de

insolvenfd, lichidare sau dizolvare , afacirea nu este condus[ de un administrator sau

lichidator judiciar, nu are restric{ii asupra activitatilor sale comerciale' iar acestea nu sunt

puse la disPozifia creditorilor;

Declarafie pe propria raspundere dat6 de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare

in form6 scris[ gi autentificatl la notar t, ftiui'" la faptul cE aceasta nu a facut obiectul

unei decizii a Comisiei Europene de recupeiare a unui iiutor de stat sau in cazul in carc a

f6cut obiectul unei astfel de decizii, u.'"urtu a fost dlja executatd Pi creanfa integral

recuperat[;
Declaraliepeproprier6spunderedat6dereprezentantul.legalalintreprinderiibeneficiare
in form6 scris6 qi autentificatl la notar in care sI se indice expres faptul ci societatea nu

desfagoar5 activitdti exceptate de prezenta scheml nici ca obiect principal qi nici ca obiect

secundar de activitate;

Declaraliepepropriar6spunderedat6dereprezentantullegalallntreprinderiibeneficiare
in form[ scrisd qi autentificat6 la notar piivind orice ali ajutor de minimis primit de

irrr.pri"a"re pe perioada ultimilor 2 ani fiscali gi a anului fiscal current;

Declaratie pe propria r[spundere dat6 de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare

in formi scrisd gi autentificat6 la notar privinO faptul cd nu a fost constatat6 o fapt[ ce

constituie infracliune de evaziune fiicala pentru care s-a pronunlat o hotdrdre

judecltoreascd definitiv6;

a

a

a

a

Not[: Declara]iile notariale pe proprie raspundere precizate ra arin. (r) pot fi prezentate separat'

sa::]-u pot fi cuprinse intr-un singur lnscris'

B
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ART. L2 Acordarea ajutorului de

(1) Cuantumul ajutorului de minimis rcptezentat de cuantumul

nraj ordrilor de intdrziere aferente in sold la data de3t.122021
la pana la data pldtii efectivesi achitate pana la 31.12.2022. Majorlrile

a debitelor principale.
unei intreprinderi unice Pe(2)in cazulin care valoarea totald a aj

o perioadd de 3 ani consecutivi, cumulatd cu valoarea financiare acordate tn conformitate

prevederile prezentei scheme, depdqegte pragul de 200.000 Euro (100000 Euro in cazulcu
intreprinderilor care activeazd in sectorul transportului rutier de m6rfuri ln contul terfilor sau

contra cost), echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar

pentru aceea fractiune din ajutor care nu depdgeqte acest plafon.

t:) in cazut fuziunilor sau al achiziliilor, atunci cdnd se stabilegte dacd un nou ajutor de minimis

acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderi care face achizilia depEgegte plafonul relevant se

iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care

fuzioneazd. Ajutoarele ds minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizilie rdmdn legal

acordate.
(4) in cazul in care o intreprindere se imparte in doud sau mai multe intreprinderi separate,

ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se alocd intreprinderii care a beneficiat de

acestea, qi anume, in principiu, intreprinderii care preia activitd{ile pentru care au fost utilizate

ajutoarele de minimis. in cazul in care o astfel de alocare nu este posibili, ajutoarele de minimis

sL aloc6 propo(ional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la

care separarea produce efecte:

(5) Ceierea gi documenta(ia privind scutirea de la plata majordrilor de intfuziere aferente

impozitelor gi taxelor locale va fi analizatd in termen de 30 zile de la data inregistrdrii, de cdtre

personalul din cadrul Serviciului impozite 9i taxe locale.

i6) Serviciul ITL va verifica indeplinirea cerintei de achitare a obligafiilor fafd de bugetul local al

municipiului Motru.

e)inLautl in care cererea pentru acordare de facilitdli fiscale este incomplet[, nu con{ine

informalii corecte, nu este inJo[it6 de toatd documentatia necesarl sau existd neconcordan{e in

informaiiile furnizate, serviciile de specialitate, vor transmite o ingtiinfare prin care se solicitd

completarea cererii sau documentatia. In acest caz, termenul de evaluarc ptevdzut la alin. (4)

curge de la data la care cererea este consideratl completd.

(8)Tn cazul intreprinderilor care au ca obiect de activitate secundar activitdti exceptate de

prezenta schem6, ie va verifica dacd in declarafia pe propria rdspundere se precizeazd expres c[
societatea nu desflgoarl activitdli comerciale dintre cele exceptate, prevdzute ca obiect secundar

de activitate in actul de constituire al acesteia; in cazul in care in declaratia pe propria r6spundere

se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declarafii

complete, in care s6 se indice expres faptul cd societatea nu desfigoard activitdtile exceptate 9i se

va vlrifica in contabilitatea beneficiarului dac6 societatea obline venituri din aceste activitdti. in

cazul in care societatea nu desfdgoard activitd(i din cele exceptate, dacd indeplinegte condifiile

prevlzute in prezenta schem6, va beneficia de prevederile acesteia. in situafia in care, in urma

verificdrilor, va rezulta c[ societatea efectueazii activit6ti din cele exceptate, ?nscrise ca obiect

secundar de activitate in statut, aceasta nu va benefiqia de ajutorul de minimis.

(9) |n termen de 10 zile de la depunerea cererii, serviciul de specialitate comunicd

contribuabilului o situalie a obligaliilor piincipale de plat[ aflate in sold la 31.12.2021, precum 9i

9
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a maJ orhrilor de intdrziere care intr6 sub analizei efectuate, se

intocmi un referat de cdtre serviciul de sau neacordarea

supus spre aprobare Primarului Municipi

hotbr0re de consiliu.
aprobat de c6tre

(10) Operarea efectivd a facilit[1ilor acordate
datorate bugetului local al

primar. Majordrile de intdrziere aferente
in prezenta schemi de

rnunicipiu lui Motru, Pentru care sunt indePlinite

ajutor de minimis, vor fi sc[zute din evidentele fiscale, despre acest lucru fiind ingtiintat6

fiecSrei cereri Prin

intreprinderea ce a depus cererea'

(11) Serviciur de impozite gi taxe verific[: indeprinirea conditiei privind achitarea integrala, a

impozitelor gi taxeloi locale, datorate bugetului local al.municipiului Motru' declaratiile depuse

de solicitant precum $i respectalea preved-erilor prezentei scheme, in totalitatea lor' De asemenea'

va duce la indeplinire n&aratea ionsiliului Gcal adoptatd 1n aplicarea prezentei scheme' In

cazul in care va constata dep6girea plafonului prevdzut in prezenta ichemd va propune consiliului

localrecuperareatotalEsaupartiala,dup6.caz,aajutoruluiacordat.
(12) in cazul in care intrepiinderea ,, ,r,, aigibild s[ primeasc[ o alocare specific in cadrul

prezentei scheme d; ;j;# de minimis, uo*iiir,rutorui schemei de ajutor de minimis' prin

i.rui.iuf de specialitate, ii comunic[ tn scris acest lucru'

ART. L3 Transparen{a prezentei scheme de ajutor de minimis 
Z$ I /oi .0 J . ,-aLL

(1)Schema de ajutor de minimis, adoptata cy ay|zul Consiliului Concurentei nr. ....../. se

public6 integral p" site-ul primariei *r"ni.ifirroi Motru, c6t gi prin afigare la sediul Primdriei

[lffi;l[il]#i,l];", in caritate de furnizor, are obligatia de a face publicdutirizarcaintegrala a

bugetului alocat pentru aceastd schem6'

(3) ln cazul in care ,oiirirunruf este eligibil pentru I Primi o finantare in cadrul prezentei scheme

de ajutor Oe minimis gi este seleciat prnt'o finanlare in urma procesului de evaluare'

administratorul schemei de ajuto r d.e minimrs comunicr in scris intreprinderii beneficiare

cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat gi caracterur acestuia de ajutor de minimis,

f6c6nd referire expres6 la RegulamenulluEt nr yo.7t2o13' prin menlionarea titlului acestuia qi

anumarutuidepublicareinJurnaluloficialalUniuniiEuropene.

ART.l.4Reguliprivindraportareaqimonitoriz^reaajutoruluideminimis

1)Raportareagimonitorizareaajutoarelordeminimisacordatelnbazaprezenteischemesefacin
conformirat, "u 

pr"r"J"rile Ordonanlei JeUrgen|. a Guvernului nt' li,OU privind procedurile

na{ionale in oo."niui ajutorului. de'.stat, p'Jtu'n $i. p.entr} modificarea 9i completarea Legii

concurenlei nr. ZiiiOOA] respectiv 
"1" 

R";;i;*tof,ii privind procedurile de monitorizarc a

ajutoarelor oe stat, prtll lnlicare 
prin ofrinut Preqedintelui Consiliului Concuren{ei nr' 175'

publicat in Monitorut oficial al Romaniei, Partea I' nr' 436 din data de 28'06'2007' sau al

oric[rei ,"gt.*rntiii.u* le modificE / completeazl' 
^riarx q oirrrnarelor i

2) Furnizorur de ajutor de minimis pxri"iiaevidenla detaliat' a ajutoareror acordate ,n baza

prezentei scheme i. o ouruta oe ro ani J" i. ar,r ra careurtima alocare specific' a fost acordatl

in bazaschemei de ajutor de minimis. e.rurta evidenf' trebuie s6 contin, toate informatiile

10
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necesare pentru a demonstra legisla{ia Uniunii

domeniul ajutorului de minimis.
o perioadd de minim 10 ani

3) Beneficiarul ajutoru lui de minimis
referitoare la ajutorul de

fiscali de la data acorddrii ultimei
/ administratorului acesteia sau

minimis primit in cadrul schemei 9i
informafiile necesare PentruConsiliului Concurenfei, in termenele

domeniul ajutorului de minimis.
derularea procedurilor nafionale qi ale U

4) Furnizorul are obligafia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in

derulare, gi de a disPune mlsurile care so imPun in cazul incdlcdrii conditiilor impuse pfln

prezenta schem6 sau prin legisla{ia nationald sau europeand aplicabil6 la momentul respectiv'

5) Furnizorul de ajutor de minimis disPune recuperarea in cazul in care conditiile deajutorului

acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

6) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include gi dob0nda aferentd, datoratd

de la data pl6(ii acestuia PdnS la data recuperirii sau a ramburs[rii integrale'

7) Rata dobdnzii aPlicabile este cea stabilitl potrivit prevederilor Regulamentului (UE)

1n

nr,

158912015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind func{ionarea

Uniunii EuroPene'

8) Deciziile furnizorului de recuper are a ajutorului de minimis ss transmit consiliului

concurenlei, spre informare, in termen de 5 zile de la data adoptarii.

g) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite comisiei Europene, prin intermediul

consiliului concurentei, in 20 de zilelucrrtoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile

pe care comisia europeana le considera necesare pentru evaluarea respectdrii condiliilor acestei

icheme de ajutor de minimis
10) Furnizorul are obliga{ia de a transmite consiliului concuren(ei, in formatul qi in termenul

pi"iaru, de Regula*Jntur Consiliului Concurenfei privind procedurile de monitorizare a

ajutoarelor de stat,, toate datele 9i informafiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de

minimis la nivel nafional.
;ii'];;i r"-. furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis,

acesta va transmite valori estimative'

12) Erorile constatate de furnizor 9i corecfiile legale, anul[ri, recalcul[ri, recuperdri' rambursari'

se raporteaza p6n6 la 31 martie a anului urmator anului de raportare.

;3; i; ;;;;ii, "*, existd indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor'

Consiliul Concurenlli lout" sE solicite date gi infoimafii suplimentare qi, dupd caz' s[ deruleze o

acliune de control la beneficiarul ajutorului de minimii' Echipa de control a Consiliului

Concurenlei va fi insofitE de reprezentan{ii furnizorului' 
.-

l4lil;;;l in care'furnizorul nu implementeaz1. mdsurile ce se impun pentru respectarea

legislaliei in domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenfei emite decizii de stopare sau

recuperare a ajutoarero r 
"de 

minimis. Deciziile emise de consiliul concurenlei reprezint6 titlu

executoriu.
15) Furnizorul va transmite, spre informare, consiliului concurentei prezenta schema in termen

de l5 zile de la data adoptErii acesteia, conform att.17 al o.u'G nr'7112014 privind procedurile

3Regulamentul privind procedurile de-monitorizare

PreqedintJlui Consiliului Concurenlei nr' 175' publicat ln
a ajutoarelor de stat pus in aplicare prin O-rdinul

Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr' 436 din

data de 28.06.2007

!7
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are obligafia, conform

de stat, pus in aPlicare Prin
inclrca in Registrul electronic

referitoare la Prezenta
de la data intr6rii in vigoare

a acesteia.

iii cono*tele de finantare, actele de acordare a ajutoarelor, pl61ile, obligaliile de recuperare a

ajutoarelor gi rambursaiea efectiv6 a respectivelor obligafii, aferente acestei misuri' se vor

incarca in RegAS in termen de maxim ? (Eapte) zi.le llclatoare de la data semnarii contractului /

actului sau a publictrrii acestora in Monitotui Ofi.iut al Romaniei, dupd caz, respectiv de la data

instituirii pl61ilor, a obligaliilor de recupe*r" ,uu a rambursarii efective a respectivelor obligafii.

5

Art. 15 Confiden{ialitatea datelor qi informa{iilor

Funclionarii publici din cadrul serviciului de Impozite 9i Taxe Locale al Primariei

municipiului Motru gi compartimentele de specialiate din aparatul propriu al primarului au

obligalia de a pastra confidenfialitatea privind documentele justificative depuse de c6tre agenfii

economici solicitanfi in cadrul schemei'

Compjuridic

Iovescu Vfleria
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nationale in domeniul ajutorului de

concurentei nr. 2l t2006. cu modificdrile
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ANALIZA DE OPORTUNITATE

Scherna localI de ajutor de minimis reprezentand scutiri la plata majorarilor de intarziere

aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre intreprinderile care au calitatea de

contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru,cu respectarea prevederilor
art.3,alin(4) din OUG nr.77 /20!4 privind procedurile nationale in domeniul

ajutorului de stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei
nr.2L/L996

intocmitl de subscrisa Municipiului Motru cu sediul in Motru, )udeful Gorj,

Bulevardul Girii nr.1, avAnd codul fiscal nr. 5455844 gi cont bancar
R043TREZ2 4A570L0320XXXXX e-mail : primaria@primariamotru.ro , reprezentata prin
primar Morega Costel Cosmin, in calitate de autoritate executivl a administrafiei publice

locale.

in aplicarea prevederilor 0rdonanlei de Urgenll a Guvernului nr.77 /20L4 privind
procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum 9i pentru modificarea 9i
completarea Legii concurenlei nr.21/L996, a prevederilor art.9 alin.2 din Legea nr.

346/2004, a prevederilor art,87-89 din Tratatul de Instituire a Comunitllii Europene si

a legislaliei secundare adoptate in baza acestora, a prevederilor Regulamentului
Consiliului (CE ) nr.659/L999 de stabilire a art.93 din Tratatul de Instituire a

Comunitlgii Europene, publicat in furnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27

martie 1,999, respectiv nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificirile gi completirile
ulterioare, al Regulamentului (UE) nr.1407120L3 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 9i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii

* *
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Europene ajutoarelor de minimis Si a cel
privind administralia publici Iocal5, se

general in proprietate
de reguli, in zoneprivatS, dispun de suprafefe reduse

monofuncfionale specifice. Activitatea restrnns considerabil sau a
incetat. In prezent o parte din spafii sunt inchiriate micilor intreprinderi pentru
activitifi gi servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, depozitare etc., desfigurate in
general in condigii improvizate, precare, neadecvate. Unele spatii sunt complet
neutilizate. Incintele industriale evidenliazd o structurare interni mediocri,
dezordonati, rezultat al unor dezvoltdri in timp nesistematice, zonele de acces/primire
(preuzinalele) fiind disfuncfionale sau inexistente. Clidirile/halele industriale sunt de
facturi diverse, majoritate a construite in a doua jumltate a secolului al XX-lea gi se afli
in stiri de conservare gi au o valoare de utilizare foarte diferite. Puline dintre acestea au
valoare de patrimoniu industrial, terenurile prezentAnd un nivel variabil de contaminare
in urma activitdfilor industriale ce s-au desflgurat aici.

Avand in vedere starea actuali a acestor zone, programe de
reabilitare/restructurare apar ca strict necesare pentru valorificarea importantului
potential de dezvoltare economicd gi urbanl neexploatat.

Principalele beneficii ale acordarii de scutiri pentru majorarile de intarziere
aferente debitelor provenite din impozite si taxe locale datorate de catre persoanele
juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru po fi
rezumate astfel:
- Beneficii economice, prin oferirea unui stimul economic imediatpentru

depasirea de catre contribuabilii persoane juridice care isi desfasoara activitatea
pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Motru a dificultatilor economice
generate de zona monoindustriala,de lipsa investitorilor si a investitiilor in zona
dar si de lipsa acuta de personal calificat. .

- Beneficii legate de prevenirea formarii si adaugarii de noi datorii la bugetul local
care ar fi si mai greu de achitat in cadrul termenelor Iegale de plata,

- Beneficii psihologice, datorita incurajarii achitarii datoriilor restante in mod
voluntar fara a mai fi nevoie de parcurgerea tuturor etapelor de executare silita
pentru recuperarea respectivelor datorii constand in impozite si atxe locale datorate
bugetului local.

- Beneficii pentru bugetul local incasandu-se sume considerabile reprezentate de
impozitele si taxele locale restante aflate in sold la data de 3L.LZ,ZOZL,
Artl.Obiectivul prezentei scheme il reprezinti:

- dezvoltarearegionaltr;
- dezvoltarea local[;
- suslinerea dezvoltlrii economice a municipiului Motru;
- cregterea gradului de ocupare ;- stimularea agenfilor economici si dezvolte afaceri;

realizarea de beneficii fiscale la bugetul local
Art.2.Aplicabilitate
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(l) Prezenta schem[ se adreseazi tuturor au calitatea de
la bugetul local al Municipiului la data de 31.12.2021
pe care le achita pe parcursul scheme.

(2) Prin aceastl schemi de minimis se de intarziere
debitelor principale restante inregi
31.12.2021.

juridice la data de

(3) Prezenta schem[ de minimis nu este
a) ajutoarelor acordate societf,lilor care lsl in producfia primar[ de

produse agricole, aga cum sunt enumerate in Tratat;
b) ajutoarele acordate societf,{ilor care igi desfrgoard activitatea tn sectoarele de pescuit gi

acvaculturi reglementate de Regulamentul C.E nr. I 04/2000 al Consiliului;
c) ajutoarelor acordate societSlilor care igi desfEgoarl activitatea, transformarea Ei

comercializarea produselor agricole, aga cum sunt enumerate in Anexa I la Tratat.

d) ajutoarele destinate activit[filor legate de export cdtre {6ri terfe sau c[tre state membre,
respectiv ajutoarele destinate infiinfErii gi func{ion[rii unei refele de distribu[ie sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele acordate societdfilor aflate in dificultate conform Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea gi restructurarea intreprinderilor in dificultate publicate
in jurnalul Oficial al Comunitllii Europene nr. C2Z4l 01. 10.2004;

f) ajutoarelor acordat societdfilor care igi desfbEoard activitatea in sectorul cdrbunelui in
sensul regulamentului C.E: nr. 1407 12002;

g) ajutoarelor subordonate folosirii mdrfurilor nafionale in locul celor importante;
h) ajutoarelor pentru achizilia de vehicule de transport rutier de mdrfuri, acordate societdfilor

care efectueazd transport rutier de m6rfuri, in numele te(ilor.

Art.3.EIigibilitate

Potrivit prezentei schemei de ajutor de minimis, mdsurile de sprijin financiar acordate vor fi
cele prev[zute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala in cuprinsul
art. l85,alin. l,litera (b) in urmf,toarele condilii:

a) Sa inregistreze in evidentele fiscale debite restante la 31.12.2021 provenite din
neachitarea la termenele scadente a impozitelor si taxelor locale.

b) Sa achite debitele principale restante conform pct.a) pana cel tarziu ultima zi de
valabilitate a schemei de minimis,respectiv 3l decembrie2022.

c) Sa fie persoane juridice cu sediul in Romania,inregistrate la Registrul Comertului ca
societati comerciale conform Legii nr.3ll1990 privind societatile comerciale,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,sau ca societati cooperatiste in baza Legii l/2005
privind organizarea si functionarea cooperatiei,care desfasoara activitati economice pe
teritoriul Romaniei si au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru.

d) Sa nu se afle in stare de insolventa,lichidare,dizolvare,afacerea sa nu fie condusa de un
administrator sau lichidator judiciar,sa nu aibe restrictii asupra activitatilor sale comerciale iar
acestea sa nu fie puse la dispozitia creditorilor.

e) Sa nu fi facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor
de stat sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii,aceasta si fie deja executata si
creanta integral recuperata.

f) Sa nu fi fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala,pentru
care s-a pronuntat o hotararejudecatoresca definitiva.
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g) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis
cu prevederile prezentei scheme,nu depaseste
in cazul intreprinderilor care activeazain
tertilor sau contra cost).Aceste plafoane sa
sau de obiectivul urmarit si indiferent daca
stat sau bugetul administratiei publice locale
Art.4. Categorii de acordare

Secretar
STR

Facilit[1ile fiscale ce se pot acorda persoanelor juridice , sunt urmltoarele:
a) Scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente debitelor principale existente in

sold la 31.12.2021 apartinand persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local Motru in conditiile achitarii integrale a acestora pana la data limita de
valabi litate a schemei de m inim is, 3 I . 1Z.ZO2Z.

Art.S. Durata schemei de ajutor de minimis
(l) Schema prezentatl in prezentul Regulament se aplic[ cu data adoptarii p6n6 la 31.12.2022.
(2) Scutirea la plata majorarilor de intarziere, potrivit prezentei ..i.r., se acord6 in baza
hotdr6rii Consiliului Local Motru, incepdnd cu data depunerii cererilor de acordare si a platii
integrale a debitelor pmcipale pana cel tarziu 3r.r2.2022,inclusiv.

Art.6. Bugetul schemei de ajutor de minimis

(l) Bugetul total al prezentei scheme de minimis este estimat la un total de 400 000 lei qi va
fi disponibil pe toata perioada de aplicare a schemei de minimis pana la 3l.l2.Z\22,inclusiv.

(2) Valoarea in euro a aportului de minimis, ?n temeiul prezentei scheme, se va
calcula prin raportare la cursul B.N.R. de la data acord[rii facilit{ii.

Art.7 NumIr de beneficiari prin prezenta schemI de ajutor de minimis, vor fi acordate
ajutoare de minimis unui numdr estimativ de 50 intreprinderi.

unice,in conformitate
Euro(100 000 Euro

in contul
de minimis

nationale,bugetul de
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