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PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind acordarea reducerilor de la 

plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane fizice si juridice 

care presteaza servicii turistice pe raza administrativ - teritoriala a localitatii Techirghiol 

 

  

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de _______________,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de d-l primar 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. ___; 

 

 Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate nr. 1693 din 27.01.2021 al Biroului Impozite, Taxe si Executare 

silita; 

- Avizul nr. 13647/24.11.2020 al Consiliului Concurentei Romania; 

- art. 456 alin. (4) respectiv art. 464 alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

HG nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

- 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, aprobata prin Legea nr. 20 din 6 martie 2015; 

- 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; 

Vazand prevederile art. 456 si  art. 464 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si art. 

129, alin 1;alin. 4 lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139. alin 3, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

        

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Avand in vedere adresa emisa de CONSILIUL CONCURENTEI ROMANIA cu 

nr. 13647 din data de 24.11.2020, AVIZUL privind valoarea totala a ajutorului de minimis in suma 

de 2.000.000 lei pentru perioada 2021-2023 beneficiari fiind un numar de 20 de intreprinderi si 

Procedura accesarii schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata 

impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane fizice si juridice care presteaza 

servicii turistice pe raza administrativ – teritoriala a localitatii Techirghiol. 
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Art. 2 - Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …. voturi pentru…. voturi împotrivă, … abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi ________________ 

 Nr. ________ 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .................................. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis  

pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri si terenuri pentru  

agenții economici persoane fizice si juridice care prestează servicii turistice pe raza 

administrativ – teritoriala a localității Techirghiol 

 

 

 

Având in vedere Adresa emisa de CONSILIUL CONCURENTEI cu nr. nr. 13647 din data 

de 24.11.2020, AVIZUL entitatii responsabile referitor la Proiectul de hotărâre si Procedura 

accesarii schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe 

cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane fizice si juridice care presteaza servicii 

turistice pe raza administrativ – teritoriala Techirghiol, propun aprobarea aplicării procedurii la 

nivelul UAT Techirghiol, pentru perioada 2021-2023. 

Numarul de beneficiari aprobat este de aproximativ 20 de intreprinderi. 

Valoarea totala a ajutorului de minimis aprobată de catre Consiliul Concurentei Romania 

in urma solicitarii noastre acordata in urma prezentei scheme pe toata durata acesteia este de 

2.000.000 lei. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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SERVICIUL IMPOZITE,TAXE SI EXECUTARE SILITA 
Nr. 1693 din 27.01.2021 
 

VIZAT, 
PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la AVIZUL CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 13647 din data de 24.11.2020 la  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 
acordarea reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii 

economici persoane fizice si juridice care presteaza servicii turistice pe raza 
administrativ – teritoriala a localitatii Techirghiol 

 

1. TEMEIUL DE FAPT:  
Proiectul de hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 
acordarea reducerilor si scutirilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri 
pentru agentii economici care presteaza servicii turistice pe raza administrativ 
teritoriala a localitatii Techirghiol,  calitatea de  furnizor si administrator al 
schemei de ajutor de minimis fiind Consiliul Local al Orasului Techirghiol. 

2. TEMEIUL DE DREPT:  
Prezenta schema este elaborata in conformitate cu prevederile: 

a) art. 456  alin. (4) respectiv ale art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal; 

b) HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

c) art. 129, alin. 1,alin. 4 lit “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
art. 139, alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20 din 6 martie 2015; 

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

 

 

 

file:///C:/Users/Eliss/gcojocaru/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp134066/12014103.htm
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3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  
Facilitate fiscala – In temeiul art. 7 alin. (6) din OUG nr. 77 din 3 decembrie 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. 
 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:- 
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 

Valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat de catre Consiliul Concurentei in 
urma solicitarii noastre  acordata in cadrul prezentei scheme, pe toata durata 
acesteia, este de 2.000.000 lei. 
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis este de la data aprobarii 
proiectului de Hotarare a Consiliului Local al Orasului Techirghiol si pana la data 
de 31.12.2023. 
Numarul de beneficiari aprobat este de aproximativ 20 de intreprinderi. 
 
Propun spre  APROBARE -  Proiectul de hotarare privind accesarea schemei 
de minimis pentru anul fiscal  2021- 2023 in valoare totala de 2.000.000 lei. 
 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE AFLATE LA DOSAR: 

• Adresa emisa de CONSILIUL CONCURENTEI cu nr. 13647 din data de 
24.11.2020, AVIZUL referitor la Proiectul de hotărâre si Procedura accesarii 
schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata 
impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane fizice si 
juridice care presteaza servicii turistice pe raza administrativ – teritoriala 
localitatii Techirghiol. 

 

AVIZAT, 
CBIT 

Enache Mioara 

AVIZAT, 
ŞEF SERVICIU/DIRECŢIE 

Valeanu Viorel 

ÎNTOCMIT, 
Insp. Ilie Hilda 

   
 

AVIZAT, 

SEF BIROU TAXE,IMPOZITE SI EXECUTARE SILITA 

MITREA MIHAI 

 


