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ANALIZA DE OPORTUNIT ATE 
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis  

in vederea reducerii de la plata cu 50%, a impozitului pe cladiri si/sau terenuri,  
datorat bugetului local, aflate în proprietatea persoanelor fizice si juridice 
 ce sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, 

 pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, 
 pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocnele Mari, 

 pentru anii 2021-2023 
 

In scopul stimularii incasarilor veniturilor catre bugetul local al orasului Ocnele Mari in 
urmatoarea perioada, dar si pentru stimularea activitatii turistice, la cererea temeinic justificata a 
persoanelor fizice si juridice, care presteaza servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel 
mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se impune acordarea reducerii de la plata cu 50% a 
impozitului pe cladiri si/sau terenuri, datorat bugetului local, aflate in proprietatea acestora, in baza 
unei scheme de ajutor de minimis. 
 Consideram ca aprobarea acordarii reducerii cu 50% a impozitului pe cladiri si/sau terenuri, 
datorat bugetului local, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice va duce la atragerea cu 
celeritate de venituri la bugetul local, sustinerea persoanelor fizice si juridice care isi desfasoara 
activitatea economica pe raza orasului Ocnele Mari, cresterea gradului de colectare a impozitelor si 
taxelor locale precum si la o relansare economica a activitatii turistice din orasul Ocnele Mari. 

In conformitate cu prevederile art. 456 alin.4, ale art.464 alin.4 din Legea nr.227/2015, privind 
Codul Fiscal, precum si a H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015, privind Codul Fiscal, impozitul pe clădirile si/sau terenurile, datorat bugetului local, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice şi juridice ce sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu 
caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% la 
cererea temeinic justificata a contribuabililor, persoane fizice si juridice, cu respectarea regulilor in 
domeniul ajutorului de stat. 

Schema de ajutor de minimis va avea ca obiect reducerea de la plata cu 50% a impozitului pe 
cladiri si/sau terenuri, datorat bugetului local, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, ce 
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în 
cursul unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile art 456 alin.4 precum si ale art.464 alin.4 
din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind 
aplicarea art.107 si art.108 din Tratatul pentru Functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de 
minimis, precum si O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 
precum si in baza Legii concurentei nr.21/1996, republicata. 

Pentru a beneficia de reducere, persoanele fizice si juridice vor depune o cerere insotita de 
documentele prevazute in prezenta schema de ajutor de minimis. 
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Cererea va fi analizata de catre compartimentul de specialitate, urmand a se intocmi un referat 
care va fi verificat de catre seful compartimentului de specialitate si va fi supus spre aprobare 
conducerii institutiei fara a fi necesara aprobarea in Consiliul Local. 

Dupa aprobarea referatului se va opera scaderea din evidentele fiscale cu 50% a impozitului pe 
cladiri si/sau terenuri, datorat bugetului local, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice ce sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în 
cursul unui an calendaristic, pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute in schema de minimis. 

In urma verificarilor efectuate de catre Compartimentul Impozite si Taxe Locale, din cadrul 
Primariei orasului Ocnele Mari, s-a constatat ca numarul total estimat de persoane fizice si juridice 
posibil beneficiare a ajutorului de minimis este de 160, din care 100 persoane fizice si 60 persoane 
juridice, iar valoarea totala a ajutorului acordat, in baza prezentei scheme, este de 274.000 lei. 

Avand in vedere cele prezentate va rugam sa dispuneti in consecinta. 
Atasam anexat continutul procedurii privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 

reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si/sau terenuri, datorat bugetului local, aflate in proprietatea 
persoanelor fizice si juridice ce sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, 
pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023, care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al orasului Ocnele Mari, in conformitate cu prevederile art.456 alin.4 si 
ale art.464 alin.4 din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal. 

 
 
 

Sef Serviciu Contabilitate Buget Finante, 
Impozite si Taxe locale, 
Ec. Birtoiu Oana Laura 

 






























