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Strada Alexandru Ioan Cuza,  nr.37, 
Ocnele Mari, judetul Valcea, cod 245900 

Tel: 0250-772043, 0250-772024  Fax: 0250-772270 
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PROIECT DE HOT�RÂRE 

Privitoare la: Schema de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% 
a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre intreprinderile care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al orasului Ocnele Mari, stabilit pentru cladirile si terenurile aferente 

acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,  
pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic,  

pentru anii 2021-2023 

           Vazand Analiza de oportunitate intocmita de Serviciul Contabilitate-Buget-Finante, Impozite si 
Taxe Locale din cadrul Primariei orasului Ocnele Mari, inregistrata sub nr.11756/10.11.2020, privind 
propunerea de aprobare a schemei de ajutor de minimis, reprezentand facilitati fiscale constand in 
reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre intreprinderile care 
au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Ocnele Mari, stabilit pentru cladirile si 
terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata 
de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023. 

Tinand seama de : 
-avizul nr. ............./........... al Consiliului Concurentei; 

           Având în vedere Referatul de aprobare intocmit de catre Primarul orasului Ocnele Mari �i Raportul 
de specialitate. 

 V�zând rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 
ora�ului Ocnele Mari; 

In conformitate cu : 
 -art.456 alin.4 respectiv art.464 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
-H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015; 
-art.3 alin.(4) si art.7 alin(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.77/2014, privind 

procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii 
concurentei nr.21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 si 108 
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L352/24.12.2013; 

-art.129, alin.(2), lit. »b », alin.(4), lit. »c » din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 
Legea nr. 52/2003 privind transparen�a decizional� în administra�ia public� local�; 

       �
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In temeiul art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu un nr.de ............... voturi 
„pentru” , - voturi impotriva  ............., -abtineri ......., din totalul de ......... consilieri in functie, adopta 
urmatoarea  

HOTARARE: 

            Art.1. Se aproba procedura privind schema de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale 
constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre 
intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Ocnele Mari, stabilit pentru 
cladirile si terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, 
pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, pentru anii 
2021-2023, conform anexei 1-parte integranta din prezenta hotarare. 
          Art.2. Prezenta schema de ajutor de minimis se fundamenteaza pe prevederile Regulamentului 
Comisiei Europene nr.1407/18.12.2013, privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
             Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
orasului Ocnele Mari prin Compartimentul Impozite si Taxe Locale. 
             Art.4. Primarul or.Oc.Mari va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, iar 
secretarul or.Oc.Mari, prin compartimentul  „relatii cu publicul”, va transmite copie de pe prezenta 
hotarare Institutiei Prefectului- Judetul Valcea, Serviciului „buget-finante-contabilitate, impozite si taxe 
locale, Consiliului Concurentei, se aduce la cunostinta publica si se afiseaza pe pagina 
https://www.ocne.ro. 

Initiator, 
Primar, 

Ec.Remus Gabriel Sasu 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ..... din........ 

PROCEDURA 
privind aprobarea schema de ajutor de minimis reprezentand facilitati fiscale constand in 

reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre 
intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Ocnele Mari, stabilit 

pentru cladirile si terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu 
caracter sezonier, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, 

in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023 

I.DISPOZITII GENERALE 

Art.1. (1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita „Schema de ajutor de 
minimis reprezentand facilitati fiscale constand in reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a 
impozitului pe teren, datorate de catre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local 
al orasului Ocnele Mari, stabilit pentru cladirile si terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea 
de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in 
cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023. 
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor 
privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea 
art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
(3) Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europena, in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nt.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art.107 si 
108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr.OJ L 352/2 din 24.12.2013. 
(4) Prezenta schema se aplica pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocnele Mari si va fi adoptata 
prin hotararea Consiliului Local al orasului Ocnele Mari. 

II). SCOPUL SI OBIECTIVUL(ELE) SCHEMEI: 

Art.2. Obiectivul prezentei scheme consta in stimularea activitatii turistice pe raza orasului Ocnele Mari 
prin sustinerea operatorilor economici, respectiv persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, 
intreprinderi familiale si persoane juridice care au in proprietate cladiri si terenuri amplasate pe raza 
administrativ-teritoriala a orasului Ocnele Mari �i care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice 
pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, pentru anii 
2021-2023, prin acordarea reducerii impozitului pe cl�diri �i a impozitului pe teren cu 50% în 
conformitate cu prevederile art. 456 alin. 4 �i art. 464 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   

Art.3. Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare in beneficiul 
intreprinderilor care activeaza pe raza administrativa a orasului Ocnele Mari
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III. BAZA LEGALA: 

Art.4. Prezenta schema este elaborata in conformitate cu prevederile: 
a) art.456 alin. 2 lit. l si alin.4, respectiv ale art.464 alin.2 lit.k si alin.4 din Legea nr.227/2015, 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) H.G. nr.1/2016, privind Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
c) O.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
d) art.1, art.2 alin.1 si alin.2, art.3 alin.4, art.4 alin.2, art.7 alin.1,3,6,7 si 8, art.8 alin.1,2 si 3, art.9 

alin.1, art.17, art.19, art.25 alin 1,2,3,4,5, art.26 alin.21 , alin.5 ,art.28, art.29 alin.2, art.30 alin2, 
art.33 alin 1,2,3,4,5 si 6, art.39 alin 1,2 si 3, art.40, art.41, art.42 alin 1 si 2, art.43 alin 1 si 2, 
art.44 alin 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.77/2014, privind procedurile nationale 
in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii Concurentei 
nr.21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Regulamentul (UE) nr.1407/2013 din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 si 
108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/24.12.2013. 

f) Legea 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
g) Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
h) ������ ���� 	
��	�� �������� ���������� �������� �������� ��� ������������� ��� �������������
�����������

IV. DOMENIUL DE APLICARE: 
Art.5. (1) Prezenta schema se adreseaza intreprinderilor care detin in proprietate cladiri si terenuri 
aferente acestora si care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice in orasul Ocnele Mari, pe o 
durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, si care au calitatea 
de contribuabil la bugetul local al orasului Ocnele Mari.
(2) Sumele pentru care se acorda ajutorul de minimis sunt cele aferente cotei de 50% din impozitul pe 
cladiri si impozitul pe teren aferent acestora, datorate pentru anul fiscal de referinta.  
(3) In cazul in care o intreprindere detine mai multe terenuri sau cladiri, reducerea de impozit se acorda 
doar pentru acele terenuri si/sau cladiri care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata 
de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic. 
(4) Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace 
corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in 
sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in 
conformitate cu prezenta schema. 

Art.6. (1) Prezenta schema de minimis nu se aplica: 
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si 
acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 11 decembrie 2013, privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor 
pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 si (CE) nr.1224/2009 ale 
Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de 
produse agricole; 
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si 
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 
          i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de 
produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; 
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         ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii 
primari. 
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte State Membre, respectiv 
ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele 
de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate; 
(2) Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de marfuri in contul 
tertilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport rutier de 
marfuri. 
(3) In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele mentionate la alineatul (1) 
literele (a), (b) sau (c), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul 
de aplicare al prezentului regulament, prezentul regulament se aplica ajutoarelor acordate pentru aceste 
din urma sectoare sau activitati, cu conditia ca statul membru in cauza sa se asigure, prin mijloace 
corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in 
sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiaza de ajutoare de 
minimis acordate in conformitate cu prezentul regulament. 

V. DEFINITII: 

Art.7. In sensul prezentei scheme, se aplica urmatoarele definitii: 
a) produse agricole-produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu exceptia produselor obtinute din pescuit 
si acvacultura prevazute de Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de 
acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 si (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L354/28.12.2013; 
b) prelucrarea produselor agricole-orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept 
rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile 
agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare; 
c) comercializarea produselor agricole-detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, 
a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme  de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari 
de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a 
produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre 
consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, 
rezervate acestei activitati; 
d) rata de actualizare –este rata de referinta stabilita de catre Comisia Europeana pentru Romania pe 
baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe pagina  de web 
www.ajutordestat.ro; 
e) intreprindere-orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul juridic, de 
modul de finantare sau de existenta unui scop lucrativ al acesteia; din aceasta categorie fac parte lucratorii 
care desfasoara o activitate independenta, intreprinderile familiale, precum si parteneriatele sau asociatiile 
care desfasoara, in mod regulat, o activitate economica; 
f) activitate economica-orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii sau lucrari de piata; 
g)intreprindere unica-conceptul include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile 
urmatoare: 
                  (i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei 
alte intreprinderi; 
                (ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi; 
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               (iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in 
temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de 
societate sau din statutul acesteia; 
               (iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza 
singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de 
vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. 
Intreprinderile care intretin, prin una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la 
punctele (i)-(iv), sunt considerate „intreprinderi unice”. 
h) domeniu de activitate-activitate desfasurata de beneficiar, corespunzator clasificatiei activitatilor din 
economia nationala (codului CAEN); relevanta pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se 
acorda finantarea; 
i) furnizorul de ajutor de minimis-Consiliul Local al orasului Ocnele Mari; 
j) administratorul schemei- Consiliul Local al orasului Ocnele Mari; 
k) intensitatea ajutorului-valoarea bruta a ajutorului exprimata ca procent din costurile eligibile, inainte 
de deducerea impozitelor sau a altor taxe. 
l) ajutor de minimis-ajutorul acordat unei intreprinderi unice care desfasoara o activitate economica, care 
nu distorsioneaza concurenta si/sau comertul cu statele membre si care nu depaseste valoarea de 200.000 
de Euro intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul curent si 2 (doua) exercitii financiare anterioare), 
respectiv 100.000 de Euro in cazul intreprinderilor ce activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri 
in contul tertilor sau contra cost; 
m) data acordarii ajutorului de stat-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 
plateste intreprinderii respective; 
n) facilitate fiscala-reduceri cu 50% de la plata impozitului pe cladiri si/sau terenuri datorat de catre 
persoanele fizice si juridice pentru cladirile si/sau terenurile situate pe raza administrativ-teritoriala a 
orasului Ocnele Mari. 
o) prestare de servicii turistice- se intelege numai combinatia oricarora dintre activitatile:5510-Hoteluri 
si alte facilitati de cazare similare, 5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata si 
5530-Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, pe de o parte, si oricare dintre activitatile:5610-
Restaurante, 5620-Activitati de alimentatie(catering) pentru evenimente, 5630-Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor, astfel cum sunt prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala-CAEN  
Rev.2, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de statistica nr.337/2007, publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.293 din 03 mai 2007. 

ALTE DEFINITII CARE SE APLICA IN CADRUL PREZENTULUI REGULAMENT: 

a) In categoria cladirilor nerezidentiale sunt incluse acele cladiri care sunt folosite pentru activitati 
administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultura, de educatie, financiar-bancare, 
industriale, de sanatate, sociale, sportive, turistice precum si activitati similare, indiferent de 
utilizare/denumire, fara ca acestea sa intre in categoria cladirilor rezidentiale. 

b) Structurile de primire turistice sunt considerate cladiri nerezidentiale; 
c) Cladirile rezidentiale sunt cladiri folosite pentru locuit, alcatuite din una sau mai multe camere, cu 

dependintele, utilitatile si dotarile necesare, care satisfac cerintele de locuit ale unei persoane sau 
familii si care nu sunt folosite pentru desfasurarea unor activitati economice; 

d) Serviciile de cazare efectuate in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica sunt 
considerate servicii turistice. 

e) Cazarea in conformitate cu prevederile O.G. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii 
de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, art.21 poate fi de urmatoarele 
tipuri: 



7

-cazare fara mic dejun; 
-cazare cu mic dejun-combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de asigurare a micului dejun, 
vandute sau oferite spre vanzare la un pret total; 
-cazare cu demipensiune-combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de asigurare a micului dejun 
si a pranzului sau a cinei, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total; 
-cazare cu pensiune completa-combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de asigurare a micului 
dejun, a pranzului si a cinei, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total; 
-cazare cu „ all inclusive”-combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de asigurare a micului 
dejun, a pranzului, a cinei, a gustarilor dintre mese si a oricaror alte servicii de agrement turistic oferite 
cu mijloace proprii ale structurii de primire turistica, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total. 
f) Structurile de primire turistica includ: 
-structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, 
hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice. 
-structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica: unitati de alimentatie din incinta 
structurilor de primire cu functiuni de cazare. 

VI). CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITATI SI BENEFICIARI: 

Art.8. (1)Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema, intreprinderile care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele conditii: 
a)  au sediul social si/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ocnele Mari; 
b) sunt platitoare de impozite si taxe locale pentru imobile cladiri si terenuri localizate pe raza 
administrativ-teritoriala a orasului Ocnele Mari; 
c) deruleaza activitati in domeniile neexceptate de la finantare in conditiile prezentei scheme.In cazul in 
care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele mentionate la art.6 literele a), b) sau c), cat 
si in unul sau mai multe sectoare de activitate incluse in domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta 
se aplica ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu conditia ca beneficiarul sa se 
asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca 
activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de 
ajutoare de minimis. 
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat de minimis, emise de Comisia 
Europeana, Consiliul Concurentei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care a 
facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata; 
e) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 exercitii 
financiare (2 exercitii financiare precedente si exercitiul financiar in curs), cumulata cu valoarea alocarii 
financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 
200.000 de euro (100.000 de euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor rutier 
de marfuri in contul tertilor sau contra cost). 
f) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost 
desfasoara si alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro, in cazul intreprinderii 
respective se aplica plafonul de 200.000 de euro, echivalent in lei, cu conditia prezentarii documentelor 
contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri , pentru a dovedi ca 
suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste echivalentul in lei a 
100.000 de euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de marfuri. 
g) plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si 
indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din resurse comunitare. 
h) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani consecutivi 
(2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in 
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conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 de Euro (100.000 
de euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau 
contra cost); 
i) atunci cand o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost 
desfasoara si alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de Euro, in cazul intreprinderii 
respective se aplica plafonul de 200.000 de Euro, echivalent in lei, cu conditia prezentarii documentelor 
contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi ca 
suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste echivalentul in lei a 
100.000 de euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de marfuri; 
j) plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si 
indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din resurse comunitare; 
k) nu a fost constatata o fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o 
hotarare judecatoreasca definitiva; 
l) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o 
instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale; 
m) cladirile si terenurile aflate pe raza teritoriala a orasului Ocnele Mari, aferente acestora, au fost utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice in anul fiscal anterior acordarii facilitatii pe o durata de cel mult 180 
de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic; 
n) nu se afla in stare de insolventa si sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale iar acestea sa 
nu fie puse la dispozitia creditorilor. 

(2)Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, intreprinderile respective trebuie sa tina 
evidente contabile separate fata de celelalte activitati desfasurate si care nu intra in sfera de aplicare a 
prezentei scheme de ajutor (contabilitatea trebuie sa evidentieze separat cheltuielile, veniturile si 
rezultatele aferente acesor activitati),  trebuie sa fie autorizate in acest sens, iar cladirile respective trebuie 
sa fie inscrise in circuitul turistic. 

VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS: 

Art.9.(1) Ajutorul de minimis se acorda sub forma de reducere cu 50% de la plata impozitului datorat de 
intreprinderile beneficiare pentru cladirile si terenurile situate pe raza administrativ-teritoriala a orasului 
Ocnele Mari, utilizate pentru prestarea de servicii turistice, in situatia in care acestea sunt prestate pentru o 
perioada de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic.
(2) Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor in mai multe transe, respectiv la data scadenta a 
creantelor fiscale. Transele se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii ajutorului. Rata de 
actualizare va fi rata de referinta aplicata la momentul acordarii ajutorului. 
(3) Ajutorul de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de acesta 
este conferit intreprinderii, in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de 
minimis este platit. 
(4) Ajutorul se acorda intreprinderilor in limita sumei reprezentata de pragul de minimis, astfel: 
                 (i) valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate 
depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca 
ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. 
               (ii) pentru agentii economici care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra 
cost valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi 
echivalentul in lei a 100.000 de euro, pe o perioada de trei exercitii financiare consecutive, indiferent daca 
ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. 
(5) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada 
de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile 
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prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei, solicitantul nu 
poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest 
plafon. 
(6) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat 
unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in 
considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. 
Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate. 
(7) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de 
minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in 
principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul 
in care o astfel de alocare nu este posibila ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii 
contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
(8) Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu 
ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.360/2012 in limita 
plafonului stabilit in respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in 
conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de eoro 
pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost), 
echivalent in lei. 
(9) Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme  nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat in 
sensul art.107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleasi costuri 
eligibile (legate de acelasi proiect de investitii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de 
finantare prin capital de risc, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima a 
ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de regulament privind exceptarile in bloc sau 
printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana. Ajutoarele de minimis care nu se acorda sau nu sunt 
legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui 
regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. 

VIII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI: 

Art.10. (1)Pentru a beneficia de facilitatile fiscale instituite de prezenta schema, solicitantul va depune la 
Registratura Primariei orasului Ocnele Mari, pana la data de 31 martie, inclusiv, a fiecarui an din perioada 
de valabilitate a schemei de minimis, o cerere prin care solicita acordarea reducerii de la plata impozitului 
pe cladiri/terenuri, insotita de urmatoarele documente, certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin(5) din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscala:
a) -certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi 
are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 
-datele de identificare; 
-codul unic de inregistrare; 
-asociati si reprezentanti legali ai intreprinderii; 
-domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate ale intreprinderii; 
-punctele de lucru ale intreprinderii; 
-data ultimei mentiuni inscrise in Registru si obiectul acesteia; 
-daca sunt sau nu in stare de faliment, reorganizare judiciara sau alte situatii de lichidare a activitatii 
prevazute de lege. 
b) -certificat fiscal eliberat de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul contribuabilul 
persoana juridica, din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat al 
statului, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 
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c) -certificat fiscal eliberat de organul fiscal local de pe raza orasului/localitatii unde contribuabilul isi are 
sediul sau punctul de lucru, din care sa rezulte ca aceasta nu are datorii la bugetul local, in original sau 
copie legalizata, eliberat in conditiile legii: 
d) -o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze Cererea; 
e) -bilantul contabil corespunzator ultimului exercitiu financiar, avizat de Directia Generala Finante 
Publice, in copie certificata; 
f) declaratii pe propria raspundere privind: 
-ajutoarele de minimis de care a beneficiat intreprinderea unica in acel exercitiu financiar si in ultimele 
doua exercitii financiare consecutive (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse 
comunitare); 
- structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul; 
-eventualele alte ajutoare de stat de care a beneficiat anterior pentru aceleasi costuri eligibile ca cele 
finantate de prezenta schema, de toate intreprinderile care fac parte din structura intreprinderii unice; 
-faptul ca nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de 
Comisia Europeana, Consiliul Concurentei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in 
care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata; 
-faptul ca ajutorul de minimis acordat nu va finanta activitati sau domenii exceptate de prezenta schema. 
-beneficiarul nu este in stare de insolventa, nu are afacerile administrate de un judecator sindic, nu are nici 
o restrictie asupra activitatii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente intre creditori, sau nu se afla 
intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege; 
-reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani, de catre nicio 
instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale; 
-reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false. 
-declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intreprinderii beneficiare in forma scrisa 
si autentificata la notar in care sa indice expres daca societatea desfasoara activitati exceptateb de prezenta 
schema si ca activitatea desfasurata in cladirile si pe terenurile respective, au fost folosite pentru prestarea 
de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an 
calendaristic. 
Declaratiile notariale pe proria raspundere precizate la alin.(1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse 
intr-un singur inscris. 
g)-alte documente justificative: 
-facturi de utilitati, eventuale contracte de inchiriere sau comodat; 
-facturi fiscale pentru cazare; 
-state de plata ale salariatilor, contracte de munca; 
-dovada inscrierii cladirilor in circuitul turistic; 
-declaratii fiscale ca realizeaza activitate turistica; 
-autorizatia de functionare pentru prestarea de servicii turistice; 
-balante de verificare. 
(2) Cererea si documentatia privind reducerea cu 50% a obligatiilor fiscale va fi analizata in termen de 30 
de zile calendaristice de la data inregistrarii la Registratura Primariei orasului Ocnele Mari. 
(3) Serviciul de specialitate va verifica indeplinirea conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale. 
(4) In cazul in care cererea de acordare a facilitatilor fiscale este incompleta, nu contine informatii corecte, 
nu este insotita de toata documentatia necesara sau exista neconcordante in informatiile furnizate, serviciul 
de specialitate va transmite o instiintare prin care se solicita completarea cererii sau documentatia. In acest 
caz termenul de evaluare, prevazut la alin.2, curge de la data la care cererea este considerata completa. 
(5) In urma analizei efectuate se va intocmi un referat care va fi verificat de catre seful compartimentului 
de specialitate, care a intocmit referatul, si va fi supus spre aprobare conducerii institutiei fara a fi 
necesara aprobarea fiecarei cereri de ajutor de minimis prin hotarare a Consiliului Local. In baza 
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referatului de acordare/neacordare va fi emisa de catre Compartimentul Impozite si Taxe Locale Decizia 
privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis. 
(6) Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de conducerea 
Serviciului de Impozite si Taxe Locale si a Deciziei privind acordarea ajutorului de minimis, impozitul pe 
cladiri si impozitul pe teren aferent datorat bugetului local al orasului Ocnele Mari, pentru care sunt 
indeplinite conditiile prevazute in prezenta schema de minimis, vor fi reduse din evidentele fiscale cu o 
cota de 50%, despre acest lucru fiind instiintat si contribuabilul care a depus cererea. 
(7) Compartimentul de Impozite si Taxe Locale verifica veridicitatea declaratiilor depuse de beneficiar si 
respectarea oricarei altei prevederi a schemei de ajutor de minimis. De asemenea va duce la indeplinire 
hotararea Consiliului Local adoptata in aplicarea schemei de ajutor de minimis. In cazul in care va 
constata depasirea plafonului de minimis, va propune Consiliului Local recuperarea totala a ajutorului de 
minimis acordat. 
(8) In cazul in care beneficiarul schemei nu este eligibil raportat la conditiile prezentei scheme de ajutor 
minimis, Compartimentul de Impozite si Taxe, in calitate de administrator al schemei de ajutor de 
minimis, ii comunica in scris acest lucru. 

Art.11. (1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate asociate 
prezentei scheme, inainte de acordarea facilitatilor.
(2) Administratorul schemei va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de 
minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile. 
(3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica faptul ca suma totala a 
ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe parcursul unei perioade de trei exercitii financiare 
consecutive, inclusiv exercitiul financiar in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie 
din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei. 

IX.DURATA SCHEMEI: 

Art.12. (1)�În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare in perioada 01.01.2021-31.12.2023.
(2)Facilitatile fiscale se aplica impozitului pe cladiri si impozitului pe teren datorat in anii fiscali de 
referinta 2021-2023. 

X.BUGETUL SCHEMEI: 

Art.13. Valoarea maxima totala a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe 
intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 274.000 lei, defalcata dupa cum urmeaza: 

Denumire venit Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023 Total(lei) 
Impozit cladiri  65.000 74.000 83.000 222.000 
Impozit teren  15.000 17.500 19.500 52.000 

TOTAL 80.000 91.500 102.500 274.000 

Valoarea in euro a ajutorului de minimis acordat in temeiul prezentei scheme, se va calcula prin 
raportare la cursul BNR de la data acordarii facilitatii.  
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XI. EFECTE: 

Art.14. In cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui numar maxim de 60 beneficiari 
persoane juridice. 

XII. REGULI PRIVIND TRANSPARENTA 

Art.15. (1) In cazul in care solicitantul este eligibil pentru a primi finantare in cadrul prezentei scheme de 
ajutor de minimis si este selectat pentru finantare in urma procesului de evaluare, administratorul schemei 
de ajutor de minimis comunica in scris intreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate 
fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, facand referire expresa la Regulamentul (UE) nr. 
1407/2013, prin mentionarea titlului acestuia si a numarului de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul furnizorului https://www.ocne.ro .

XIII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA SI RAPORTAREA  
AJUTORULUI DE MINIMIS: 

Art.16. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se fac in 
conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2014, privind procedurile nationale 
in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei  nr.21/2006, 
respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin 
Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.436 din data de 28.06.2007, sau al oricarei reglementari care le modifica/ completeaza. 

Art.17. (1) Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza 
prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza 
schemei.Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea 
conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa pastreze, pentru o perioada de minim 10 ani fiscali de la 
data acordarii ultimei alocari specifice, toate documentele  referitoare la ajutorul de minimis primit in 
cadrul schemei si sa transmita furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurentei, in
termenele stabilite de acestia, toate informatiile necesare pentru derularea procedurilor nationale si 
comunitare in domeniul ajutorului de stat. 

Art.18. (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in 
derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta 
schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului in cazul in care conditiile de acordare a 
ajutorului nu au fost respectate de beneficiar. 

(3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la 
data platii acestuia pana la data recuperarii sau a rambursarii integrale. 

(4) Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr.1589/2015 de 
stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurentei, spre 
informare, in termen de 5 zile de la data adoptarii. 
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Art.19. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului 
Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia 
Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de 
minimis.

Art.20. Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de 
minimis, in formatul si in termenul solicitat de catre acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea 
indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului.

Art.21. (1) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul 
prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si 
informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national. 

(2) In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va 
transmite valori estimative. 

(3) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se 
raporteaza la 31 martie a anului urmator anului de raportare. 

(4) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliul 
Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa deruleze o actiune de control 
la beneficiarul ajutorului de minimis.Echipa de control a Consiliului Concurentei va fi insotita de 
reprezentantii furnizorului. 

(5) In cazul in care furnizorul nu implementeaza masurile ce se impun pentru respectarea legislatiei in 
domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de 
minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurentei reprezinta titlu executoriu. 

Art.22. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 
zile de la data adoptarii acesteia, conform art.17 al O.U.G. nr.77/2014, privind procedurile nationale in 
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Art.23. (1)Furnizorul sau, dupa caz, administratorul schemei de minimis are obligatia, conform 
prevederilor art.29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul 
Presedintelui Consiliului Concurentei nr.437/2016, de a incarca in Registrul electronic al ajutoarelor de 
stat acordate in Romania (RegAs) datele si informatiile referitoare la prezenta schema de minimis intr-un 
termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Contractele de finantare, actele de acordare a ajutoarelor, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor 
si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAs in 
termen de maxim 7 (sapte) zile de la data semnarii contractului/ actului sau a publicarii acestora in 
Monitorul Oficial al Romaniei, dupa caz, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de 
recuperare sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii. 

Primar, 
Ec.Remus Gabriel Sasu 
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