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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 362/2010 
 

 
privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de 

muncă în raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe 
 

 
Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi 

crearea de  locuri de muncă cuprinse la art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 2. OBIECTIVUL SCHEMEI 
 

(1) - Obiectivul general al prezentei scheme îl reprezintă dezvoltarea regională a  
municipiului Sfântu Gheorghe prin susţinerea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă 
aferente investiţiilor astfel finanţate. 

(2) - Obiectivele specifice sunt: 
- dezvoltarea regională; 
- creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă;  
- stimularea agenţilor economici care dezvoltă activităţi economice cu efecte în plan 

economico-social. 
 

Art. 3. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI  EUROPENE 
 

(1) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în 
conformitate cu art. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind ajutorul de 
minimis. 

(2) Schema se aplică pe întreg teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

Art. 4. BAZA LEGALĂ 
 

(1) Baza legală a prezentei scheme este constituită din: 
a) art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 
b) regulamentul Comisiei Europene nr. 1998 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea 

dispoziţiilor art. 87 şi art. 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene referitor la ajutoarele de 
minimis , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/28.12.2006; 

(2) În conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot acorda scutiri de la plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate de către persoanele juridice, în condiţiile 
elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională. 

 
Art. 5. DEFINIŢII 

 
Ajutor de stat reprezintă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile menţionate la art. 87 

alin. (1) din Tratatul CE;  
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� În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 
de salariaţi 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. 

� În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro, echivalent 
în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro. 

� Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, 
legate/afiliate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din data de 6 mai 
2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în 
Monitorul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003. 

� Intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea 
actualizată a costurilor eligibile; 

� Număr de angajaţi - numărul de unităţi de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de 
persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă şi 
munca sezonieră reprezentând fracţiuni ale UMA. 

� 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; 

� Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru 
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
pe Internet; 

� Întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor Directoare comunitare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate 
în Jurnalul Oficial al UE nr. C244/2004); 

� Imobilizări corporale - înseamnă activele constând în clădiri,  instalaţii, maşini şi echipamente; 
� Proiect mare de investiţii - înseamnă o investiţie în capital fix, ale cărei costuri eligibile 

depăşesc 50 milioane euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data 
acordării ajutorului; 

� Cheltuieli salariale - include următoarele componente: salariul brut al angajatului, înainte de 
impozitare şi contribuţiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator; 

� Contribuţiile obligatorii la asigurările sociale datorate de angajator  - contribuţia de asigurări 
sociale, contribuţia de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, contribuţia 
pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj. 

� Produse agricole înseamnă: 
a) produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor pescăreşti şi de 

acvacultură reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000; 
b) produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plută); 
c) produsele care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în 

Regulamentul CE nr. 1234/2007. 
� Prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs 

agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia 
activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau 
vegetal pentru prima vânzare; 

� Comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol 
în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 
prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o 
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vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată 
comercializare în cazul în care aceasta are loc în locaţii distincte, rezervate în acest scop; 

� Administratorul schemei de ajutor de stat - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
� Furnizorul de ajutor de stat - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
� Facilităţi fiscale - reducere de la plata impozitului pe clădiri acordată contribuabililor în baza 

prezentei scheme; 
� Investiţie - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei autorizaţii de construire, în 

condiţiile legii. Valoarea investiţiei trebuie să fie mai mare de 500.000 euro, dovedită prin 
înregistrări contabile, la poziţia imobilizări corporale – clădiri în contabilitatea investitorului 
care a recepţionat obiectivul de investiţii conform standardelor internaţionale de contabilitate şi 
prevederilor fiscale; 

�  Investitor - persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, sau persoane juridice nerezidente în România; 

� Număr mediu de personal nou angajat - numărul mediu de persoane nou angajate de 
investitor,  cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioada de 3 ani de la data 
începerii desfaşurării activitatii in noul obiectiv construit, justificat prin Anexa nr. 4 “Intrari-
iesiri angajati” a declaraţiilor depuse la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni şi raportate la Camera 
de munca, în cazul persoanelor juridice rezidente în România, iar în cazul persoanelor juridice 
nerezidente un document similar; 

� Profil de activitate - reprezintă activitatea desfăşurată de investitor din economia naţională, cu 
ponderea cea mai mare înscrisă în situaţiile financiare ale investitorului. 

 
Art. 6. DOMENIUL DE APLICARE 

 
(1) Reducerile la plata impozitului pe clădiri sunt acordate în toate sectoarele economiei, cu 

excepţia: 
a) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 

pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
b) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară 

de produse agricole,astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat; 
c) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi 

comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la tratat, în următoarele 
cazuri: 

• Atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor 
în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduce pe piaţă de 
întreprinderile în cauză; 

• Atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 
producătorii primari; 

d) Ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 
membre, respective ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 

e) Ajutoarelor subordinate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 
f) Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 

cărbunelui,în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002; 
g) Ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate 

întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor; 
h) Ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate; 

 
Art. 7.CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANŢI 
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Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, 

indiferent de forma juridică de organizare, care îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) sunt înregistrate la Registrul Comerţului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) derulează programe de investiţii prin construirea de clădiri în valoare de peste 500 000 

euro şi crează locuri de muncă, ca urmare a investiţiei realizate pe teritoriul Municipiului Sfântu 
Gheorghe; 

c) nu sunt „întreprinderi în dificultate”, conform Liniilor directoare comunitare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004); 

d) nu au fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca 
urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene sau, în cazul în care au facut 
obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată. 

e) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 ani 
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 
euro ( 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane 
se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul 
este finanţat din surse naţionale sau comunitare. 

 
Art. 8. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTELOR 

 
(1) Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale sunt: 

 
a) valoarea investiţiei; 
b) numărul personal mediu angajat; 
c) profilul de activitate. 
(2) Pentru a fi considerată eligibilă în sensul prezentei scheme, o investiţie trebuie să constea 

într-o investiţie în imobilizări corporale, prin construire de clădiri, hale industriale, şi alte asemenea 
edificii necesare desfăşurării de activităţi economice, sau sociale; 

(3) Beneficiază de facilităţi fiscale, prevăzute în prezenta schemă, persoanele juridice care 
efectuează investiţii de peste 500.000 euro precum şi persoanele juridice care realizează investiţii de 
natura locuinţelor cu valoare de peste 500.000 euro; 

(4) Pentru a beneficia de facilităţi fiscale prevăzute de prezenta schemă, persoanele juridice 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) condiţii privind documentaţia depusă: 
� să prezinte certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care 

să rezulte că nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciară sau alte situaţii de lichidare a activităţii 
prevăzute de lege; 

� să prezinte cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărei rază teritorială îşi 
are sediul contribuabilul – persoană juridică; 

� în cazul contribuabililor - persoane juridice - înregistraţi în alte localităţi decăt 
Municipiul Sfântu Gheorghe, certificatul fiscal din care să rezulte că nu au datorii la bugetele locale 
ale localităţilor în a cărei rază teritorială îşi au sediul; 

� să nu înregistreze datorii la plata obligaţiilor către bugetul local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe; 

b)   condiţii cu caracter specific: 
b1) pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri aferent investiţiilor realizate de peste 

500.000 euro: 
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� să depună autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat; 
� să prezinte procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,  încheiat în termenul 

prevăzut de prevederile legale în vigoare; 
� să depună copiile Anexei 4 “Intrari-iesiri angajati” a declaraţiilor depuse la 

F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni si raportate la Camera de munca, în vederea 
dovedirii numărului mediu angajaţi cu contract de muncă în locurile de muncă nou 
create ca urmare a realizarii investitiei; 

� să depună ultima situaţie financiară anuală/semestrială, în vederea stabilirii activităţii 
preponderente codificată CAEN; 

� să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiţiei conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

b2) pentru acordarea reducerii la plata impozitului pe clădiri pentru investiţii de natura 
locuinţelor: 

� să depună autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat; 
� să prezinte procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor încheiat în termenul 

prevăzut de prevederile legale în vigoare; 
� să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiţiei conform 

reglementărilor legale în vigoare. 
c) condiţii referitoare la acordarea ajutorului de minimis: 

� respectarea regulii de minimis; 
� prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a întreprinderii care să ateste 

cuantumul ajutoarelor de minimis primite în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali 
(fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare); 

� prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a întreprinderii prin care se certifică 
faptul că nu este îndeplinită nici o condiţie pentru a fi considerat întreprindere în 
dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru 
salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul 
oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004. 

 
Art. 9. CHELTUIELI ELIGIBILE 

 
(1) Facilităţile acordate în baza prezentei scheme se acordă numai pentru clădirile nou 

construite indiferent de destinaţia economică a acestora şi nu pentru achiziţia de clădiri sau alte edificii 
similare sau altă categorie de active. 

(2) Pentru a fi considerate eligibile pentru finanţare în condiţiile prezentei scheme, locurile de 
muncă direct create printr-un proiect de investiţie trebuie să îndeplinească toate condiţiile de mai jos: 

a) locurile de muncă sunt create în termen de 3 ani de la încheierea investiţiei; 
b) proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în 

cauză, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni; 
c) creşterea sau scăderea numărului de locuri de muncă va genera modificarea procentului 

total al reducerii impozitului.  
(3) Echivalentul în euro al valorii investiţiei va fi obţinut prin raportarea valorii capitalizată în 

lei a investiţiei finalizate la cursul de schimb al monedei euro comunicat de BNR, valabil la data 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire; 

(4) Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea 
-  cheltuielilor pentru proiectare şi asistenţă tehnică; 
-  cheltuielilor cu organizarea de şantier; 
 -  cheltuielilor pentru investiţia de bază (materiale şi manoperă); 
 - alte cheltuieli privind punerea în funcţiune, care se regăsesc în valoarea imobilizării 

corporale de natura clădirilor conform standardelor de contabilitate internaţionale; 
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Art. 10. MODALITATEA DE ACORDARE 

 
(1) Acordarea ajutoarelor de minimis prin prezenta schemă se va face numai cu respectarea 

următoarelor condiţii: 
a) Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o societate se calculează 

cumulând ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în 
ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 € respectiv 
100.000 € pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier. 

b) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu 
prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis, solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon; 

(2) Ajutorul de stat acordat întreprinderilor constă în reducerea de la plata impozitului pe 
clădiri , pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prezentei scheme, conform grilei de 
reducere prevăzută în anexa nr. 2 , parte integrantă din prezenta schemă; 

(3) Criteriul principal de acordare a facilităţii este cel al valorii investiţiei, celelalte criterii sunt 
complementare; 

(4) Procentul total al reducerii impozitului pe clădiri se calculează prin încadrarea  investiţiei şi 
a celorlalte date ale investiţiei/investitorului în criteriile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta schemă 
şi însumarea procentelor de reducere aferente fiecărui criteriu; 

(5) Încadrarea investiţiei în criteriile aprobate se revizuieşte anual până la primul termen de 
plată a impozitelor şi taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor, în funcţie de 
modificările intervenite în legătură cu numărul de locuri de muncă sau profilul de activitate, cu 
excepţia criteriului “valoarea investiţiei”. 
 (6) Reducerea la plata impozitului pe clădiri pentru investiţii de natura locuinţelor se acordă 
pentru fiecare obiectiv de investiţii. Acordarea facilităţii se revizuieşte anual, reducerea la plata 
impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă, a obiectivului de investiţii în 
urma vânzării unor părţi dintre unităţile locative. 
 (7) Facilitatea fiscală se acordă pe durata de valabilitate a schemei, cu condiţia ca beneficiarul 
care a edificat masa impozabilă să deţină în proprietate imobilul. Înstrăinarea imobilului conduce la 
încetarea aplicării facilităţilor fiscale. Diminuarea valorii investiţiei prin înstrăinare parţială atrage 
reîncadrarea în grila de reducere aplicându-se procentul corespunzător. 

(8) Facilităţile prevăzute de prezenta schemă se acordă investitiţiilor începute după data intrării 
în vigoare a hotărârii Consiliului Local prin care această schemă a fost aprobată. Data începerii 
investiţiei se consideră data anunţată la Primăria Sfântu Gheorghe de începere a lucrărilor de 
construire. In cazul în care nu s-a anunţat data începerii lucrărilor de construire, data începerii va fi 
data obţinerii autorizaţiei de construire. 

(9) Exemplu de calcul în cazul unei potenţiale investiţii: 
- Valoarea investiţiei  -  8.000.000  € 
- Personal angajat  -  80 persoane 
- Profil de activitate  -  servicii 

 
La o investiţie de 8.000.000 € cu un număr de 80 persoane nou încadrate, o societate care 

acţionează în domeniul serviciilor beneficiază de următoarele facilităţi. 
1. Reduceri la impozitul pe clădiri astfel: 
-  C  1.4  -  25% 
-  C  2.3 –  15% 
-  C  3.2  -  10% 
Total facilităţi în funcţie de criterii 25+15+10=50%. 
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Aşadar investitorul în speţă va beneficia de o reducere a impozitului pe clădiri în procent de 
50%. 

La 8.000.000 €  valoarea cladirii(investiţie) – impozitul pe cladiri este de 
8.000.000*1,2%=96.000 € 

Reducerea acordata la impozitul pe clădiri: 96.000€ * 50% = 48.000€ 
Impozitul pe clădiri datorat după aplicarea reducerii: 96.000€ - 48.000€ = 48.000.€ 

 
Deci, reducerea la impozit pe o perioada de 5 ani este de 240.000 € ( 48.000 € * 5ani) 

 
Art. 11. NECESITATEA AJUTORULUI   

 
(1) Prezenta schemă nu finanţează proiecte deja demarate. 
(2) Întreprinderile mici şi mijlocii au un rol decisiv în dezvoltarea economică locală şi în 

crearea de noi locuri de muncă. Din acest motiv ajutorul de minimis acordat prin această schemă este 
destinat investiţiilor care generează noi locuri de muncă pe de-o parte şi în acelaşi timp masa 
impozabilă viitoare pe de altă parte. 

(3) Acordarea acestor facilităţi  fiscale va genera în acelaşi timp o diminuare a ratei şomajului 
şi o masă impozabilă în viitor care să determine o creştere a veniturilor bugetare. 

 
Art. 12. MODALITATEA DE DERULARE A SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS  

 
(1) Modalitatea de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat este detaliată în Anexa nr. 1, 

anexă care face parte integrantă din prezenta schemă. 
   

Art. 13. DURATA SCHEMEI   
 

Durata schemei de ajutor de minimis este de 5 ani, respectiv perioada 01.01.2011-31.12.2015. 
 

Art. 14. BUGETUL SCHEMEI  
 

(1) Bugetul total al schemei aferent perioadei 01.01.2011-31.12.2015 este estimat la un nivel 
de 3.500.000 € . 

(2) Bugetul total al schemei este defalcat astfel: 
 
 

ANUL 2011 ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015 TOTAL 
700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 3.500.000 € 

 
Art. 15. NUMĂRUL DE BENEFICIARI 

 
Beneficiază de facilităţile conţinute de prezenta schemă un număr estimativ de 100 beneficiari. 
 
Art. 16. CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT 

  
(1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu 
prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis, solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon; 
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(2) Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va aplica un program permanent de 
schimburi de informaţii cu ceilalţi furnizori de ajutor de stat pentru a se evita suprapunerea unor astfel 
de măsuri; 

(3) În momentul în care facilităţile fiscale acordate ating limita intensităţii maxime admisibile 
aşa cum este ea stabilită prin prezenta schemă acordarea facilităţilor încetează de drept fără vreo altă 
formalitate. Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va înştiinţa beneficiarul ajutorului de stat 
despre încetarea facilităţilor fiscale şi va lua măsuri pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform 
prevederilor legale. 

 
Art 17. TRANSPARENŢĂ ŞI MONITORIZARE 

 
(1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în calitate de furnizor al ajutorului de 

minimis, prin Direcţia Finanţe Publice Municipale va informa în scris agenţii economici beneficiari cu 
privire la pragul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia. 

(2) În vederea asigurării transparenţei precum şi în vederea unui control eficient al ajutoarelor 
de minimis, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Direcţia Finanţe Publice 
Municipale Sfântu Gheorghe va transmite spre informare Consiliului Concurenţei Hotărârea 
Consiliului Local Sfântu Gheorghe prin care a fost aprobată prezenta schemă, în termen de 15 zile de 
la data aprobării. 

(3) Consiliul Local Sfântu Gheorghe prin Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu 
Gheorghe va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu 
privire la prezenta schemă de ajutor de minimis pentru a fi transmise la Comisia Europeană în termen 
de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

 
Art. 18. RAPORTAREA AJUTOARELOR DE STAT 

 
(1) Raportarea şi monitorizarea  ajutoarelor acordate în 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 Preşedintelui Consiliului Concurenţei 
nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 

(2) Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe are obligaţia de a supraveghea permanent 
ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun. 

(3) Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe are obligaţia de a transmite Consiliului 
Concurenţei în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare 
a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis  
la nivel naţional, în cazul încălcării condiţiilor impuse de legislaţia naţională şi comunitară în 
domeniul ajutorului de stat. 

(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii 
suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. 

(5) În cazul în care Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe nu are date definitive 
privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative. 

(6) Erorile constatate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi corecţiile legale, 
anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de 
raportare. 

(7) Pe baza unei cereri scrise, Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va transmite 
Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, 
toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării 
condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat. 
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(8) Beneficiarii prezentei scheme au obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi 
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina 
furnizorului conform prezentei scheme de ajutor de minimis. 
 

Art. 19. DISPOZIŢII FINALE 
 

(1) Prezenta schemă va fi aprobată prin hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi va intra în vigoare la data aducerii acesteia la cunoştinţă publică în condiţiile art. 
49 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală. 

(2) Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro 
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă. 


