
ANEXA la HCL nr. 104/29.12.2014 
 
 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS 
PENTRU ATRAGEREA DE INVESTIŢII ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE 

MUNCĂ PE TERITORIUL ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ 
 

I. Dispoziţii generale 
 
Art.1  
(1) Prin prezenta procedură se instituie o schemă denumită „Ajutor de minimis pentru 
atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Negreşti-Oaş”. 
(2) Prezenta schemă se aplică pe raza oraşului Negreşti-Oaş şi va fi adoptată prin hotărâre de 
Consiliul Local. 
(3) Prezenta schemă se fundamentează pe prevederile Regulamentului Comisiei Europene 
nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE) - publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Legii nr. 
352/24.12.2013 
 
II. Obiectivele prezentei scheme 
Art.2. Obiectivul general al prezentei scheme îl constituie dezvoltarea economico-socială a 
oraşului Negreşti-Oaş, prin atragerea de investiţii generatoare şi creatoare de noi locuri de 
muncă. 
Obiectivele specifice ale prezentei scheme sunt: 
• Crearea de noi locuri de muncă în regiune, cu efecte imediate asupra reducerii ratei 
şomajului, respectiv creşterii gradului de ocupare al forţei de muncă. 
• Stimularea întreprinderilor locali prin acordarea de facilităţi fiscale în vederea realizării de 
investiţii în regiune, cu efecte imediate asupra dezvoltării economico-sociale a regiunii. 
 
III. Cadrul legal 
Art.3. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere următoarele acte normative: 
- O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată 
prin Legea nr. 137/2007; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.125; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 286 
alin. 6; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
- Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 
art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) - publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene din Legea nr. 352/24.12.2013 



IV. Domeniul de aplicare al schemei 
Art.4. Prezenta schemă se aplică întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia: 
a) Întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de pescuit şi acvacultură, 
reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000; 
b) Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor agricole 
aşa cum erau enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană; 
c) Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea 
produselor agricole aşa cum sunt enumerate în Anexa 1la Tratatul Instituind Comunitatea 
Europeană în următoarele cazuri: 
• Când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 
achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; 
• Când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii 
primari; 
d) Activităţilor legate de export către state terţe sau state membre, respectiv ajutoarele legate 
direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de 
distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
e) Activităţilor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor 
importate; 
f) Întreprinderile care activează în sectorul cărbunelui, aşa cum este denumit în Decizia 
Consiliului nr.2010/787/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L336 din 21.12.2010; 
g) Achiziţionării de vehicule pentru transport rutier de mărfuri acordate întreprinderilor care 
efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor; 
h) Întreprinderilor în dificultate, potrivit Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014. 
 
V.Definirea termenilor utilizaţi 
Art.5. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 
a) Administratorul schemei – oraşul Negreşti-Oaş –Serviciul Impozite şi Taxe Locale; 
b) Furnizorul de ajutor de minimis - Unitatea Administrativ-Teritoriala Negreşti-Oaş; 
c) Întreprinderea este orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care 
desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; 
d) Întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una din 
relaţiile următoare  
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi;  
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi ți 
care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai 
acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 



asociaților întreprinderii respective. 
Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire 
la lit. a-b sunt considerate întreprinderi unice. 
  
e) Categoria IMM: 
• Întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are sub 250 de angajaţi şi realizează o cifră 
de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active 
totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro; 
• Întreprinderea mică este întreprinderea care are sub 50 de angajaţi şi cărei cifră de afaceri 
anuală şi/sau a cărui bilanţ anual nu depăşeşte 10 milioane de euro. 
• Microîntreprinderea este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei 
cifră de afaceri anuală şi /sau a cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane de 
euro. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor 
mici; 
f) Întreprinderi mari sunt întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr.651/2014 al Comisiei; 
g) Întreprinderi în dificultate sunt întreprinderi definite conform Orientărilor privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 
dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014.; 
h) Investiţie Iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare 
la: crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, extinderii unei afaceri prin 
extinderea unei întreprinderi existente,  
i) Active corporale – activele reprezentând terenurile, clădirile 
j) Active necorporale - sunt active care rezultă în urma transferului de tehnologie, prin 
achiziţia de brevete, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate; 
k) Valoarea investiţiei iniţiale - totalitatea costurilor de realizare a investiţiei, înregistrată în 
evidenţele contabile ale investitorului care a recepţionat obiectivul de investiţii; 
l) Investitor este o persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane juridice 
nerezidente în România; 
m) Număr de personal - reprezintă numărul de persoane angajate de investitor cu contract de 
muncă pe perioadă nedeterminată, existent în unitate la momentul recepţionării investiţiei, 
justificat prin declaraţia lunară la asigurările sociale depusă la Casa Judeţeană de Pensii, în 
cazul persoanelor juridice rezidente în România. În cazul persoanelor juridice nerezidente, se 
va depune un document similar; 
n) Crearea de locuri de muncă - reprezintă o creştere netă a numărului de salariaţi, angajaţi 
direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12 luni, în consecinţă, locurile de muncă 
desfiinţate în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie scăzute din numărul aparent de locuri 
de muncă create în aceeaşi perioadă; 
o) Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - înseamnă locurile de muncă 
legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma 
unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie. Numărul locurilor de muncă 
ce trebuie create trebuie să fie efectiv ocupate, nefiind luate în calcul posturile vacante. 
p) Profil de activitate reprezintă activitatea desfăşurată de investitor, corespunzător 
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, cu ponderea cea mai mare, înscrisă în 



situaţiile financiare ale investitorului; 
q) Alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a scutirii la plata impozitului pe 
clădiri şi/sau a impozitului pe terencare poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul 
prezentei scheme; 
r) Facilitatea fiscală reprezintă reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi/sau 
a impozitului pe teren, acordată în baza prezentei scheme; 
s) Produse agricole - sunt produse enumerate în Anexa I la Tratatul CE, cu excepţia 
produselor piscicole; 
t) Transformarea produselor agricole - este o operaţiune asupra produsului agricol în urma 
căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare 
preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare; 
u) Comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea 
vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu 
excepţia primei vânzări de către producător primar către revânzători sau operatori şi a 
oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de 
către un producător primar către consumatorii finali care consideră comercializarea, în cazul 
în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi; 
v) Rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru 
România în baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul oficial al Uniunii Europene şi 
pe Internet. 
 
VI. CATEGORII DE FACILITĂŢI FISCALE. CONDIŢII DE ACODARE 
Art. 6.  
(1) Facilităţile fiscale care se pot acorda întreprinderilor în cadrul prezentei scheme de 
ajutor, pentru realizarea unei investiţii iniţiale, sunt reducerea sau scutirea de la plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în funcţie de valoarea investiţiilor efectuate 
şi a numărului de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiilor, astfel: 
a) Pentru investiţiile care au o valoare intre 100.000-300.000 euro echivalent în lei şi care 
conduc la crearea a cel puţin 10 noi locuri de muncă în oraşul Negreşti-Oaş, ca urmare a 
realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 50% la plata impozitului pe clădiri 
şi o scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a 
reducerii/facilităţii fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale. 
b) Pentru investiţii care au o valoare intre 300.000-1.000.000 euro echivalent în lei şi care 
conduc la crearea a cel puţin 30 noi locuri de muncă în oraş, ca urmare a realizării a unei 
investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 65% la plata impozitului pe clădiri şi o scutire de 
la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de acordare a reducerii/facilităţii 
fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale. 
c) Pentru investiţiile care au o valoare intre 1.000.000-3.000.000 euro echivalent în lei şi 
care conduc la crearea a cel puţin 100 noi locuri de muncă în oraşul Negreşti-Oaş, ca urmare 
a realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 75 % la plata impozitului pe 
clădiri şi o scutire integrală de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de 
acordare a reducerii/facilităţii fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale. 
d) Pentru investiţiile care au o valoare mai mare de 3.000.000 euro echivalent în lei şi care 
conduc la crearea a cel puţin 200 noi locuri de muncă în oraşul Negreşti-Oaş, ca urmare a 
realizării a unei investiţii iniţiale, se acordă o reducere de 100 % la plata impozitului pe 



clădiri şi o scutire integrală de la plata impozitului pe teren aferent investiţiei; Perioada de 
acordare a facilităţii fiscale este de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale. 
Informaţii pentru determinarea categoriei la care se încadrează un potenţial beneficiar 
(punctele a-d): 
Crearea locurilor de muncă: reprezintă o creştere netă a numărului de salariaţi, angajaţi 
direct într-o anumită unitate faţă de media ultimelor 12 luni. Angajarea de persoane trebuie 
să aibă loc până la finalizarea investiţiei iniţiale, şi locurile de muncă trebuie menţinute pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale. 
Valoarea investiţiei: pentru încadrarea într-o categorie de sprijin se va calcula valoarea totală 
a investiţiei fără TVA, calculat la cursul BNR cu respectarea Art. 6, alin (4). 
Cheltuielile totale de investiţii se compun din: achiziţia de imobile (teren, clădiri), lucrări de 
construcţii, cheltuieli de proiectare, consultanţă şi asisenţă tehnică - toate categoriile fără 
TVA, cu respectarea Art. 6, alin (5) 
 
(2) Ajutorul instituit prin prezenta schemă se acordă întreprinderilor numai pentru realizarea 
unei investiţii iniţiale şi se fundamentează pe Orientările comunitare privind ajutoarele 
regionale 2014-2020, respectiv pe Regulamentul (CE) nr. 651 din 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună in aplicarea art. 107 şi art. 108 
din TFUE 
(3) Acordarea ajutorului pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia şi 
a locurilor de muncă nou create în urma finalizării acesteia, pentru o perioadă de minim 5 
ani de la data finalizării investiţiei.. 
(4) În cazul în care cheltuielile totale de investiţii cuprind şi facturi emise în alte valute: în 
vederea dovedirii realizării valorii minime de investiţie facturile în alte valute vor fi 
calculate la cursul BNR valabil la data: 
a) Pentru achiziţii: data semnării contractului de vânzare-cumpărare 
b) Pentru imobile: data semnării contractului de vânzare-cumpărare 
c) Pentru lucrări de construcţii: data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
 
(5) Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea (fără TVA): 
- cheltuielilor pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
- cheltuieli cu achiziţia de imobile 
- alte cheltuieli privind punerea în funcţiune a investiţiei, care se regăsesc în valoarea 
imobilizării corporale de natura clădirilor, conform standardelor de contabilitate 
internaţionale. 
(6) Procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor va fi însoţit de dovada depunerii la 
serviciul de specialitate a oraşului Negreşti-Oaş, a declaraţiei privind valoarea reală a 
lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, precum şi de dovada achitării 
eventualelor diferenţe de taxe, în urma regularizării. 
(7) Nu se acordă ajutor de minimis pentru acele întreprinderi care au început sau au finalizat 
o investiţia iniţială înainte de emiterea acordului de finanţare pe baza prezentei HCL. 
(8) Ajutorul de minimis, potrivit prezentei scheme, se acordă sub formă de reducere sau de 
scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în una sau mai multe 
tranşe, respectiv la data de scadenţă a creanţelor fiscale. Tranşele se actualizează la valoarea 
de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referinţă aplicată la 



momentul acordării ajutorului. 
Art.7. 
(1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă întreprinderilor în limita sumei 
reprezentată de plafonul de minimis, astfel: 
a) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, aşa cum este 
definită de prezenta schemă, pe o periodă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi 
anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu 
prevederile prezentei scheme, nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro. Acest 
plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi 
indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare. 
b) Pentru întreprinderi care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, 
valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, aşa cum este definită 
de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal 
în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile 
prezentei scheme, nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro. Acest plafon se aplică 
indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă 
ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare. 
(2) Anii fiscali care trebuie luaţi în considerare sunt exerciţiile financiare utilizate în scop 
fiscal de întreprindere. Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe bază continuă astfel 
încât, pentru o fiecare nouă acordare a ajutorului de minimis trebuie determinată suma totală 
a ajutorului de minimis acordat în exerciţiul financiar în cauză, precum şi pe perioada 
ultimelor două exerciţii financiare. 
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o 
perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis menţionat la alin 
I, aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din 
ajutorul care nu depăşeşte aceste plafoane. 
Art.8 
(1) Reducerea sau scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren se acordă, în limita 
bugetului alocat şi al pragului de minimis, până la expirarea valabilităţii schemei (31. 12. an 
2017 - dată până la care se pot emite acordurile de finanţare) , pe o perioadă de trei ani 
fiscali consecutivi (3 ani după finalizarea investiţiei iniţiale ) astfel: 
Facilitatea se acordă începând cu data întâi a lunii următoare finalizării investiţiei iniţiale, 
justificată prin: 
• contract de vânzare-cumpărare a terenului (dacă investiţia iniţială cuprinde achiziţie de 
teren), 
• întocmirea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi înregistrarea în 
contabilitate a valorii de inventar a clădirii, doar pentru acele clădiri care au fost 
construite/modernizate/extinse în cadrul investiţiei iniţiale şi a căror contravaloare se 
regăseşte în cheltuielile eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale 
Art. 9 
Plafonul de minimis în cazul ajutoarelor de minimis acordate de orasul Negresti Oas 
cumulează facilităţile la impozitul pe clădire cu cele de la impozitul pe teren. 



Art. 10 
Echivalentul în euro al facilităţii acordate pe fiecare an fiscal, va fi obţinut la cursul de 
schimb al BNR, la data acordării. 
VII. a) CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI 
 
Art.11 
(1) Pot beneficia de facilităţi fiscale prevăzute în prezenta schemă, persoanele juridice care, 
la data acordării ajutorului, îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) beneficiarii sunt întreprinderi unice , mari sau mici şi mijlocii, care desfăşoară o activitate 
economică în România şi efectuează investiţii pe raza oraşului Negreşti-Oaş; 
b) sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca 
societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
c) întreprinderea să se încadreze într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 alin 1 şi să 
îndeplinească toate cerinţele prevăzute în prezenta schemă; 
d) întreprinderea să realizeze profit din activitatea de bază, conform ultimei situaţii 
financiare anuale trimise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor 
Publice; 
e) întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă lichidare sau faliment, 
activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibă restricţii în activităţile 
comerciale, să nu aibă activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor 
sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior; 
f) întreprinderea să nu înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate 
bugetului local al oraşului Negreşti-Oaş. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul 
în care, obligaţiile fiscale sau eventualele diferenţe de obligaţii fiscale, sunt achitate în 
termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii; 
f) întreprinderea să nu înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate 
bugetului general (Direcţia Generală a Finanţelor Publice). 
g) întreprinderea să nu se afle în dificultate potrivit paragrafului 20 din Orientărilor privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 
dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014; 
h) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de natură financiar-economică, pentru 
care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
i) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 
j) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie 
din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor 
de minimis, care cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 
200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor 
sau contra cost echivalentul a 100.000 euro; 
k) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat 
sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi 
creanţa integral recuperată; 
m) prezintă un „plan bugetar de investiţii" şi un „plan al angajărilor" cu respectarea 
cerinţelor de la art. 11. 
 



 
 
 
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU PLANUL BUGETAR DE INVESTIŢII ŞI 
PENTRU PLANUL ANGAJĂRILOR VIZATE 
Planul bugetar de investiţii: 
• Planul bugetar de investiţii vizează o investiţie iniţială, respectiv:o investiţie în active fixe 
corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, 
extinderii unei afaceri prin extinderea unei întreprinderi existente,  
• Planul bugetar de investiţii respectă domeniul de aplicare al prezentei scheme prezentat la 
punctul IV., art. 4. 
• Planul bugetar de investiţii trebuie să cuprindă o defalcare pe capitole şi linii bugetare, cu 
specificarea cheltuielilor previzionate a fi efectuate şi repartizate pe fiecare linie/capitol 
bugetar. 
Planul anagajărilor vizate: 
• Planul angajărilor vizate respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse 
• Planul angajărilor vizate cuprinde posturile pe care se vor face aceste angajări şi momentul 
înregimentării acestora în cadrul solicitantului de facilităţi fiscale. 
 
(2) Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate 
ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în 
cadrul schemei. 
Art. 12. 
Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis întreprinderile care se află în 
una din următoarele situaţii: 
a)Sunt considerate întreprinderi în dificultate, potrivit paragrafului 20 din Orientărilor 
privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate 
în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014; 
b) Înregistrează debite restante la bugetul local al oraşului Negreşti-Oaş sau/şi debite 
restante la bugetul general general consolidat.  
c) Împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia de 
recuperare nu a fost deja executată conform prevederilor legale în vigoare; 
d) Desfăşoară activităţi în activităţile exceptate conform Art. 4 
e) Nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentei scheme. 
 
VIII. ANULAREA SAU ÎNCETAREA FACILITĂŢILOR FISCALE APLICATE PE 
BAZA ACORDULUI DE FINANŢARE 
Art.13. 
(1) Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condiţiile de eligibilitate prevăzute în 
cadrul prezentei scheme - facilităţile prevăzute de prezenta schemă se anulează. 
(2) Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se anulează ți dacă: 
a) Investiţia nu se finalizează în perioada prevăzută în „Planul bugetar de investiţii"; 
b) Investiţia nu se finalizează până la expirarea valabilităţii schemei. (31.12.2017); 
c) Investiţia şi locurile de muncă nou create în urma finalizării acesteia nu au fost menţinute 
de întreprindere pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investiţiei; 



d) Terenul/clădirea se înstrăinează pe parcursul acordării facilității fiscale; 
e) Nerespectarea cerinţelor specifice prevăzute în cuprinsul prezentei scheme. 
Art.14. 
Anularea facilităţii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a 
majorărilor de întârziere aferente, conform prevederilor legale. 
Art.15. Facilităţile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda: 
a) În cazul în care, cu ocazia revizuirii anuale se constată că societatea figurează în 
evidenţele fiscale ale oraşului Negreşti-Oaş cu obligaţiile de plată restante faţă de bugetul 
local al oraşului Negreşti-Oaş; 
b) În situaţia în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau s-a utilizat 
bugetul alocat, începând cu luna următoare, se sistează acordarea ajutorului de minimis; 
c) În situaţia în care, în urma reevaluării valorii investiţiei, valoarea va fi mai mică decât 
valoarea iniţială din procesul verbal de recepţie, de la data reevaluării, şi aceasta nu se mai 
încadrează în plafonul solicitat conform art. 6; 
d) În orice alte situaţii prevăzute de lege şi prezenta schemă. 
 
IX. DURATA SCHEMEI 
Art.16. Prezenta schemă de ajutor de minimis se derulează până la expirarea valabilităţii 
acesteia, respectiv 31.12.2017, în limita bugetului alocat. 
Facilităţile fiscale vor fi acordate pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale, 
dar nu mai târziu de 31.12.2020. 
 
X. BENEFICIARII şi BUGETUL SCHEMEI 
Art.17.  
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutorul de minimis 
în temeiul prezentei scheme este de 10. 
Art.18.  
Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei 
scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 900.000 euro.după cum urmează 
An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Buget anual Eur 50.000 150.000 300.000 300.000 50.000 50.000 
 
Sumele nefolosite în anii menţionaţi se reportează în anii următori, neputănd depăşi suma 
totală de 300.000 eur acordată pentru un an. 
 
XI. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI 
Art.19. 
Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se acordă investiţiilor iniţiale începute după 
data intrării în vigoare a schemei. Începerea investiţiei iniţiale va fi în mod obligatoriu numai 
după emiterea acordului de finanţare. 
Art.20. 
Documentaţia necesară depunerii cererii de obţinere a reducerilor/facilităţilor fiscale 
(1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutorul de minimis, în condiţiile prezentei 
scheme, depune la Serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei Negreşti-Oaş o cerere 
scrisă + un plan bugetar de investiţii + un plan al angajărilor vizate; cererea fiind formulată 



de reprezentantul legal al societăţii sau împuternicitului acestuia şi semnată în original, prin 
care solicită acordarea de facilităţi fiscale pentru investiţiile efectuate sau investiţiile pe care 
şi le propun a le executa; 
(2) Cererea + cele 2 planuri ( plan bugetar de investiţie + plan al angajărilor vizate ) vor fi 
însoţite de următoarele documente justificative, cu caracter general: 
a) Actele de înfiinţare ale societăţii comerciale, ale asociaţilor, fundaţiilor şi cooperaţiilor 
(actul de înfiinţare, statut, sentinţă judecătorească de dobândire a personalităţii juridice); 
b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu 
Mare, care să nu fie mai vechi de 30 de zile de la eliberare, privind: datele de 
identificare;codul unic de înregistrare; asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii; 
domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate; punctele de lucru 
ale întreprinderii; data ultimei menţiuni înscrise în registrul şi obiectul acesteia; dacă 
întreprinderea este sau nu în stare de faliment, reorganizare judiciară sau alte situaţii de 
lichidare a activităţii prevăzute de lege; dacă persoana juridică a fost condamnată pentru o 
faptă ce constituie infracţiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o 
hotărâre judecătorească definitivă; 
c) Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societăţii; 
d) Bilanţul solicitantului pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat 
e) Documente pentru locaţia de implementare a investiţiei iniţiale: 
• Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de concesiune 
• Extras de carte funciară 
f) Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de 
lucru; 
g) Împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în 
cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea; 
h) Fotocopia a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să 
semneze cererea; 
i) În cazul în care proiectul include realizarea de lucrări de construcţii: 
• Autorizaţia de construire aferentă obiectului de investiţie, în termen de valabilitate; 
j) Opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale. 
Notă: Documentele solicitate vor fi depuse în original sau copie certificata pentru 
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al întreprinderii. 
(3) Cererea şi planul bugetar de investiţii + planul angajărilor vizate vor fi însoţite de 
declaraţiile pe propria răspundere a reprezentatului legal al întreprinderii, în formă scrisă şi 
autentificată, cu privire la: 
a) Sectorul principal şi secundar de activitate al întreprinderii; 
b) Faptul că întreprinderea nu se află în procedura de executare silită, insolvenţă, lichidare 
sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibă restricţii în 
activităţile comerciale, să nu aibă activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri a 
creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior; 
c) Faptul că nu este îndeplinită nici o condiţie pentru a fi considerată întreprindere în 
dificultate, potrivit paragrafului 20 din Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea 
şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene C249/31.07.2014; 
d) Nu a fost constatată în sarcina persoanei juridice o faptă ce constituie infracţiune de 



natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
e) Faptul că suma totalăa ajutoarelor minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul 
unei perioade de 3 ani fiscali,inclusiv anul fiscal in curs , fie din surse ale statului sau ale 
autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200000 
euro,iar în cazul întreprinderilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau 
contra cost, suma primită de întreprinderea unică nu depăşeşte echivalentul in lei a 100.000 
euro. 
f) Faptul că întreprinderea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de 
recuperare a ajutorului de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei decizii a Comisiei 
Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel 
de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 
g) Faptul că întreprinderea nu a beneficiat de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe alte 
scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale 
investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutorul de minimis în temeiul prezentei scheme; 
h) Faptul că întreprinderea nu face subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare 
declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv; 
i) Faptul că toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectuate pentru 
obiectivul (clădirea) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală; că toate cheltuielile cuprinse 
în valoarea investiţiei ( conform planului bugetar de investiţii ) au fost efectuate pentru 
obiectivul (clădire) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală; 
j) Faptul că , toate informaţiile înscrise în cuprinsul declaraţiei corespund realităţii; 
k) Faptul că prin investiţia pentru care se acordă facilitatea se vor crea noi locuri de muncă, 
în numărul prevăzut la art. 6 alin 1, pe raza administrativ-teritorială a oraşul Negreşti-Oaş. 
Investiţia şi locurile de muncă vor fi menţinute cel puţin 5 ani de la expirarea perioadei 
pentru care au fost acordate facilităţile. 
Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (3) pot fi prezentate 
separat, sau pot fi cuprinse într-un singur înscris. 
Art. 21 
(1) După emiterea acordului de finanţare, beneficiarul poate demara realizarea investiţiei 
iniţiale. În cel târziu 30 de zile lucrătoare de la data finalizării investiţiei iniţiale beneficiarul 
va prezenta Cererea privind acordarea facilităţii fiscale 
(2) Documente justificative care trebuie anexate la această cerere: 
a. Autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat; 
b. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de 
prevederile legale în vigoare; 
c. Proces verbal de recepţie a activelor tangibile şi intangibile achiziţionate în cadrul 
investiţiei iniţiale 
d. Contract de vânzare-cumpărare teren şi / sau imobile şi Extras de carte funciară (în cazul 
în care investiţia iniţială vizează achiziţia de imobile) 
e. Documente contabile privind realizarea investiţiei iniţiale: facturi, ordine de plată, extrase 
de cont, fişe de cont, balanţe de verificare 
f. Dovada creării locurilor de muncă: extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 
(REGES), şi Planul angajărilor actualizat 
g. Declaraţie pe propria răspundere privind păstrarea investiţiei iniţiale pe o perioadă de 
minim 5 ani de la finalizarea investiţiei iniţiale 



h. Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în plafonul de minimis a întreprinderii 
unice,potrivit prevederilor art.7 alin(1) lit. a şi b din prezenta schemă de minimis. 
Pe baza documentelor prezentate beneficiarul trebuie să dovedească că a creat nr. locurilor 
de muncă şi valoarea investiţiei iniţiale conform plafonului definit la art. 6. Alin. 1. Dacă 
există facturi emise în alte valute decât RON calculul privind valoarea realizată va fi cu 
respectarea Art. 6, alin (4). 
Art. 22. 
(1) Cererile şi documentaţia aferentă vor fi analizate de către Serviciul Impozite şi Taxe 
Locale al Primăriei oraşului Negreşti-Oaş, în termen de 45 de zile de la data înregistrării 
acesteia. 
(2) Serviciul Impozite şi Taxe Locale, va verifica îndeplinirea cerinţei de achitare a 
obligaţiilor faţă de bugetul local al oraşului Negreşti-Oaş. 
(3) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompletă, nu conţine 
informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe 
în informaţiile furnizate, serviciul Impozite şi Taxe Locale va transmite o înştiinţare prin 
care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. În acest caz termenul de evaluare 
prevăzut la alineatul (1) curge de la data la care cererea este considerată completă. 
(4) În cazul întrepinderilor care au ca obiect de activitate secundar, activităţi exceptate de 
prezenta schemă (conform art. 4), se va verifica dacă declaraţia pe propria răspundere se 
precizează expres ca societatea nu desfăşoară activităţi comerciale dintre cele exceptate, 
prevăzute ca obiect secundar de activitate în actul de constituire al acesteia; în cazul în care 
în declaraţia pe propria răspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se 
va solicita depunerea unei declaraţii complete, în care să se indice expres faptul că societatea 
nu desfăşoară activităţile exceptate şi se va verifica în contabilitatea beneficiarului dacă 
societatea obţine venituri din aceste activităţi. În cazul în care societatea nu desfăşoară 
activităţi din cele exceptate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă, va 
beneficia de prevederile acesteia. În situaţia în care, în urma verificărilor, va rezulta că 
societatea efectuează activităţi dintre cele exceptate, înscrise ca obiect secundar de activitate 
în statut, acesta nu va beneficia de ajutorul de minimis. Rezultatul verificărilor efectuate va 
fi înscris în referat în mod explicit, făcându-se referire atât la declaraţia pe propria 
răspundere cât şi la verificările efectuate. 
(5) În urma procesului de evaluare a cererii şi a documentaţiei pentru acordarea de facilităţi 
fiscale, Serviciul Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Negreşti-Oaş va întocmi un referat cu 
propunere de acordare sau neacordare a facilităţilor fiscale, care va fi verificat de către şefii 
de servicii şi de Serviciul Contabilitate al Primăriei Negreşti-Oaş, va fi avizat juridic şi supus 
spre aprobare Primarului oraşului Negreşti-Oaş, fiind necesară aprobarea fiecărei cereri de 
acordare a facilităţii fiscale prin Hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de 
acordare/neacordare, se va initia de către primarul oraşului Negreşti-Oaş proiectul de 
hotârăre de consiliu pentru aprobarea/neaprobarea facilităţii fiscale potrivit schemei de 
minimis aprobate. Facilitatea fiscală va fi aplicabilă de la data de întăi a lunii următoare 
aprobării prin hotărâre de consiliu local. 
(6) Furnizorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe 
baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii 
solicitante,faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe 
parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului 



sau ale autorităţilor locale,fie din surse comunitare , nu depăşeşte echivalentul în lei a 
200000 euro, respectiv 100000 euro, după caz. 
(7) Serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei Negreşti-Oaş, verifică îndeplinirea 
condiţiilor de acordare a ajutorului de minimis, precum şi respectarea oricărei alte prevederi 
a prezentei scheme. De asemenea, va aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local al 
orasului Negresti Oas adoptată în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care se va constată 
depăşirea plafonului prevăzut de prezenta schemă, va propune Consiliului Local recuperarea 
totală sau parţială după caz, a ajutorului acordat. 
(8) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului Nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr 137/2007. 
(9) Serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei Negreşti-Oaş, va înştiinţa solicitantul 
despre modul de evaluare şi aprobare a facilităţilor solicitate şi va proceda la înregistrarea 
ajutorului de minimis acordat, într-un registru special în vederea monitorizării modului de 
implementare şi raportărilor ulterioare. 
 
XII. CONDITII DE MENŢINERE A FACILITĂŢII 
Art.23. 
Încadrarea investiţiei în criteriile aprobate prin prezenta schemă se face prin revizuirea 
anuală de către serviciul de specialitate, respectiv Serviciul Impozite şi Taxe Locale din 
cadrul primăriei oraşului Negreşti-Oaş, beneficiarii facilităţilor fiscale având obligaţia de a 
prezenta, până la data de 31 martie a fiecărui an, următoarele documente aferente anului 
fiscal expirat: 
a) Copii după declaraţiile privind asigurările sociale raportate la casa de pensii în anul 
precedent însoţite de o situaţie cu calculul numărului mediu de persoane angajate în anul 
precedent sau la data recepţionării investiţiei; 
b) Balanţa contabilă pe luna decembrie a anului precedent. 
 
Art.24. 
În vederea verificării condiţiei prevăzute la art.6 alin 3 din prezenta schemă, beneficiarul are 
obligaţia de a depune documentele prevăzute la art.23 lit. a şi b, anual timp de 5 ani de la 
finalizarea investiţiei, până la data de 31 martie a fiecărui an. 
 
XIII. TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZAREA PREZENTEI SCHEME: 
Art.25 
Oraşul Negreşti-Oaş, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a face 
publică pe site-ul propriu, www.negresti-oas.ro, utilizarea integrală a bugetului alocat pentru 
această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea 
facilităţilor fiscale. 
Art.26. 
Textul schemei ,precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei va fi publicată 
integral pe pagina oficială de web a Primăriei oraşului Negreşti-Oaş www.negresti-oas.ro. 
 
 
 



 
XIV. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 
Art.27.  
Furnizorul de ajutor de minimis, prin serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei, la 
acordarea unui ajutor de minimis, va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la 
cuantumul ajutorului de minimis acordat pe baza prezentei scheme şi despre caracterul său 
de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr.1407/2013 
Art.28. 
Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate pe baza prezentei scheme se fac 
în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind 
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelor 
Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 346 
din data de 28.06.2007. 
Art. 29. 
(1) Furnizorul de ajutor de minimis, prin serviciul Impozite şi Taxe Locale, păstrează toate 
informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative 
aferente ajutorului acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării 
ultimului ajutor.Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a 
demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de 
stat. 
(2) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani 
începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi 
să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a 
unor alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză , din care să reiasă suma 
totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite , defalcate pe ani, pe furnizori, 
pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, 
ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate. 
Art.30.(1) Furnizorul are obligaţia de a monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de 
eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acestuia şi de a 
supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune 
măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin 
legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv; 
(2) Furnizorul,prin serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei oraşului Negreşti-Oaş, are 
obligaţia de a transmite Consiliului,în format şi în temeiul prevăzut de Regulamentul Privind 
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile solicitate cu 
privire la prezenta schemă de ajutor minimis(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu 
privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi 
informaţii suplimentare şi după caz, să facă verificările la faţa locului. 
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, 
acestea va transmite valori estimative. 
(5) Erorile standard de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, 
rambursări se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 
(6) Furnizorul, prin Serviciul Impozite şi Taxe Locale al primăriei,va transmite spre 
informare  




