ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 170
din 11.04.2017
privind: aprobarea schemei de
majorărilor de întârziere

minimis

reprezentand scutirea

de la plata

aferente impozitelor si taxelor locale datorate de către

persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului
Galati
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionut Pucheanu;
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
…………………..;
Având în vedere expunerea de motive nr. 38104/11.04.2017 a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul

de specialitate nr. 38106/11.04.2017 al Direcţiei

Generale Impozite, taxe si alte venituri locale;
Avand in vedere Studiul de Oportunitate al Directiei Generale Impozite, taxe si
alte venituri locale inregistrat cu nr. 38108/11.04.2017
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 185 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr.21/1996 aprobată prin Legea nr.20/2015;

Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit.”b”, alin. 4, lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (2), lit.”c”

din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata
majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate de către
persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului
Galati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Art. 4 – Prezenta hotărare se comunică Instituției Prefectului Judetului Galati,
Consiliului judetului Galati si Consiliului Concurentei și se aduce la cunoștința publică
și se afiseaza pe pagina de web www.primariagalati.ro.

Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
Str.Domnească nr.38
800008 Galaţi, România
Tel : +40 236 307 700 ; Fax : +40 236 461 460
Email : main@primariagalati.ro
Web: www.primariagalati.ro

STUDIU DE OPORTUNITATE
NR. 38108/11.04.2017
CU PRIVIRE LA NECESITATEA ACORDARII
DE FACILITATI FISCALE PENTRU
INTREPRINDERILE, PERSOANE JURIDICE, CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI
BUGETULUI LOCAL AL MUN. GALATI
In conformitate cu dispozitiile art. 185 alin.1 lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, Consiliul Local al mun. Galati
poate acorda pentru obligatii fiscale restante scutiri de la plata majorarilor de intarziere.
Schema de ajutor de stat pe care o supunem spre aprobare Consiliului Local al
mun. Galati se adresează persoanelor juridice care la data intrării în vigoare a prezentei
scheme şi pe perioada derulării ei, respectiv până la 31.07.2017, data limită de achitare
a obligaţiilor fiscale, datorează majorării de întârziere bugetului local al municipiului
Galati.
Numarul estimat de beneficiari este de 4900, iar bugetul estimat este de 4.500.000
lei.
Schema de ajutor de minimis are ca obiectiv general atragerea cu
celeritate de venituri la bugetul local al mun. Galati, iar ca obiective specifice stimularea
mediului economic si, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare.
In mod indirect, prezenta schema de minimis are influenta pozitiva si
asupra gradului de ocupare al fortei de munca pe plan local precum si in dezvoltarea
echilibrata a tuturor zonelor municipiului Galati.
Schema de ajutor de stat pe care o propunem spre aprobare are la baza
principiul nediscriminarii, astfel incat orice persoana juridica sa aiba sansa de a
beneficia de scutirea de la plata majorarilor de intarziere daca respecta obligatia de
achitare pana la data de 31.07.2017 a debitelor fiscale restante la data depunerii
cererii, si este elaborata cu respectarea principiilor referitoare la transparenta si
monitorizare, neretroactivitatea acordarii de facilitate fiscala si recunoastere mutuala.

DIRECTOR GENERAL DGITVL
EC. DANIEL STADOLEANU
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
PRIMARIA
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 38106/11.04.2017
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate de către intreprinderile, persoanele juridice,
care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati

Baza legala de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de schema de minimis propusa este
constituita din:
(1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013 .
(2) Art. 185 alin. (1) b) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală,

modificările şi completările ulterioare.

cu

(3) OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum si

pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 aprobată prin Legea
nr.20/2015.
Prezenta schemă se adresează persoanelor juridice care la data intrării în vigoare a
prezentei scheme şi pe perioada derulării ei, respectiv până la 31.07.2017 data limită de
achitare a obligaţiilor fiscale, datorează majorări de întârziere bugetului local al
municipiului Galati.
Schema de ajutor de minimis se aplica în perioada 01.05.2017 -31.07.2017, pentru
scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante
la data depunerii cererii stinse până la data de 31.07.2017, cât și majorărilor aferente
obligațiilor achitate.
Numarul estimat de beneficiari este de 4900 de persoane juridice, iar bugetul estimat
este de 4.500.000 lei
Avand in vedere considerentele de mai sus propunem spre aprobare Schema de ajutor
de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor
şi taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local al municipiului Galati.
DIRECTOR GEN. DGITVL
EC. DANIEL STADOLEANU

INTOCMIT/AVIZAT JURIDIC,
CJ Adriana Enache
1

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
PRIMARIA

Expunere de motive
Nr. 38104/11.04.2017

Având în vedere necesitatea atragerii cu celeritate de venituri la bugetul local prin acordarea
scutirii la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea de către persoanele juridice
a impozitelor si taxelor locale prevăzută de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
propunem spre aprobare Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata
majorărilor de întârziere

aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către

intreprinderile, persoanele juridice, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al
municipiului Galati

Baza legală este constituită din:


Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013 ;

 Art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum si
pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.
Numarul estimat de beneficiari este de 4900, iar bugetul estimat este de 4.500.000 lei

PRIMAR,
IONUT FLORIN PUCHEANU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
Str.Domnească nr.38
800008 Galaţi, România
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Anexa la Proiectul de Hotarare nr…………………….
SCHEMA DE MINIMIS
reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor si taxelor
locale datorate de către întreprinderile, persoane juridice, care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati

ART. 1 Dispoziţii generale
(1) Prezenta instituie o schemă de ajutor de minimis denumită ,, Ajutor de minimis”

în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor si taxelor locale
datorate de către întreprinderile, persoane juridice, care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local al municipiului Galati.
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul
Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013
(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de

notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile
Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art.
108 din Tratul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013
(4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului

Galati şi va fi adoptată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Galati.
ART. 2 Obiectivul şi scopul schemei de minimis
Obiectivul prezentei scheme constă în:

 atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local prin acordarea
scutirii la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea de
către persoanele juridice a impozitelor si taxelor locale, scutire
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prevăzută de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 - privind
Codul de procedură fiscală, modificată si completata ulterior.
 stimularea mediului economic si, respectiv, diminuarea arieratelor
bugetare reprezentand impozite si taxe.

ART. 3 Baza legală
(1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si art.

108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013
(2) Art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
aprobata prin Legea nr. 20/2015
ART. 4 Autoritatea publică competentă să implementeze schema de minimis
(1) Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis

este Municipiul Galati prin Consiliul local al municipiului Galati.
(2) Prezenta schemă de minimis este adoptată conform prevederilor art. 3 alin.3
si 4 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996,
aprobata prin Legea nr. 20/2015
ART. 5 Domeniul de aplicare
(1) Prezenta schemă se adresează întreprinderilor, persoane juridice, care la data

intrării în vigoare a prezentei scheme şi pe perioada derulării ei, respectiv până la
31.07.2017, data limită de achitare a obligaţiilor fiscale restante la data depunerii
cererii reprezentand impozite si taxe locale, datorează majorări de întârziere
bugetului local al municipiului Galati.
(2) Majorările de întârziere pentru care se acordă ajutorul de minimis sunt cele
aferente impozitelor si taxelor locale, calculate în limita termenului de prescripţie
prevăzut de actele normative în vigoare .
(3) Scutirea se aplică atat majorărilor aferente obligaţiei fiscala restante la data
depunerii cererii, reprezentand impozite si taxe locale, stinse până la data de
31.07.2017, cat si majorarilor aferente obligatiilor fiscale reprezentand impozite si
taxe locale, achitate.
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme:
(a) ajutoarele acordate societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului;
(b) ajutoarele acordate societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producţiei primare de produse agricole;
(c) ajutoarele acordate societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a
cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau
introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau
integrală către producătorii primari;
(d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte
state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate,

ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate
altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
(e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă
de produsele importate;
(f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate
societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra
cost.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din
sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de
activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile
acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se
asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o
distincție 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 Definiţii
In sensul prezentei procedurii următorii termeni se definesc astfel:

a) Produse agricole - desemnează produsele listate în Anexa 1 la Tratat, cu

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)

excepţia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in
Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
Prelucrarea produselor agricole - înseamnă o operațiune asupra produsului
agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia
activităţilor desfășurate în expoatații agricole, necesare preparării unui
produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
Comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea
unui produs agricol în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau
orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către
un 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 este considerată
comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate
acestei activităţi;
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;
Furnizor - In cadrul prezentei scheme, este Municipiul Galati, prin Consiliul
Local al Municipiului Galati;
întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de
statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al
acesteia; din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfășoară o
activitate independentă și întreprinderile familiale care desfășoară activități de
artizanat sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară
în mod regulat o activitate economică.;
Alocare specifică individuală - valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum
200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o întreprindere unică ( 2 ani
fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs ), respectiv 100.000 euro pentru orice
întreprindere care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul
terților sau contra cost;;
Investiţie - valoarea capitalizată a clădirilor construite în baza unei
autorizaţii de construire în condiţiile legii;
Investitor - persoana juridică română, organizată conform Legii nr. 31/1990
- privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
Profil de activitate - reprezintă activitatea desfăşurată de investitor
corespunzător clasificaţiei activităţilor din economia națională cu ponderea

cea mai mare înscrisă în situaţiile financiare ale investitorului.
k) Persoana juridica – orice entitate care a fost infiintata in conformitate cu

legislatia Romaniei
Noțiunea de „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin
una dintre relațiile următoare:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților
unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) 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;
iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și 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 întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele
(i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

l)

ART. 7 Durata schemei de ajutor de minimis
Perioada de valabilitate a schemei de minimis este cuprinsă între data intrării în
vigoare a HCL și data de 31.07.2017, pentru scutirea de la plata majorarilor de
intarziere
aferente
obligaţiilor
fiscale
restante
la
data
depunerii
cererii,reprezentand impozite si taxe locale, stinse până la data de 31.07.2017 cat
si majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale achitate reprezentand
impozite si taxe locale.
ART. 8 Beneficiarii şi bugetul schemei
(1) Pentru facilitatea fiscala prevazuta in prezenta Procedura valoarea totală
estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei
scheme de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de
aproximativ 4.500.000 lei.
(2) Numărul estimat de întreprinderi, persoane juridice, care vor beneficia de
masuri fiscale de natura scutirii de la plata majorarilor de intarziere, este
de aprox. 4900 de persoane juridice, întreprinderi unice, plătitori de
impozite şi taxe locale.
ART. 9 Condiţii de eligibilitate a schemei
(1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schemă, sunt cele

prevăzute de Codul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185 alin.(1) lit. b) ,
respectiv scutiri de majorări de intarziere aferente impozitelor şi taxelor locale.

(2) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă,

constand in scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
reprezentand impozite si taxe locale, persoanele juridice care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) sting până la data de 31.07.2017 obligaţiile fiscale constând în impozite si

taxe locale datorate bugetului local al municipiului Galati, restante la data
depunerii cererii.
b) sunt persoane juridice cu sediul în România, infiintate in conformitate cu
legislatie in vigoare in Romania şi au calitatea de contribuabili ai bugetului
local al municipiului Galati;

c) nu se află în stare de insolvenţă lichidare, dizolvare, activitatea să nu fie

condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii
asupra activităţilor sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziţia
creditorilor;

d) nu au făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui

ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost executată şi creanţa integral recuperată;
e) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală,
pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;
f)

g)

reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări in
ultimii 3 ani, de către nici o instanţa de judecata, din motive profesionale
sau etic profesionale;
reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

(3) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, 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 transportului rutier de mărfuri în
contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este
finanţat din surse naţionale, bugetul de stat sau bugetul administratiei publice locale,
sau comunitare.
(4) Dacă persoana juridica are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al
municipiului Galati, reprezentând impozite si taxe locale, şi face plata integrală
numai pentru un anumit impozit sau taxă, în condiţiile art. 9 alin. (2) lit. a) din
prezenta schemă, scutirile de la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai
pentru majorările de întârziere, aferente respectivului venit bugetar;
(5)Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice
angajate parţial în activităţi economice, trebuie să ţină evidenţele contabile
separate faţă de celelalte activităţi desfăşurate (contabilitatea trebuie să
evidenţieze separat cheltuielile, veniturile şi rezultatele aferente acestei activităţi,
nefiind permisă subvenţionarea încrucişată).
ART. 10 Modalităţi de implementare a schemei
(1) Pentru a beneficia de scutirea de la plata majorarilor de intarziere conform
prezentei scheme, persoanele juridice solicitante vor depune până la data de
15.07.2017 inclusiv, la Directia Generala Impozite, taxe si alte venituri locale Serviciul Impozite, taxe si alte venituri locale persoane juridice - o cerere însoţită
de următoarele documente justificative:
• situaţiile financiar - contabile aferente perioadei de referinţă;
• Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societăţii;
• în cazul în care sunt clădiri, terenuri, mijloace de transport şi taxe hoteliere,
etc., nedeclarate, precum şi modificări ( intrări/ieşiri) în cursul anului,
aferente conturilor de terenuri, clădiri, mijloace de transport, taxă hotelieră,
etc., se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv: contract
de vânzare - cumpărare şi factura, raportul de reevaluare efectuat asupra
proprietăţilor deţinute şi procesul - verbal încheiat în urma şedinţei
Consiliului de Administraţie, prin care s-a aprobat noua valoare a clădirii,
procesele verbale de recepţie aferente lucrărilor de construire/modernizare
cuprinse în autorizaţiile de construire, cu valoarea finală a lucrărilor
recepţionate;
• declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al
întreprinderii beneficiare în formă scrisă şi autentificată la notar cu privire
la faptul că aceasta nu se află în stare de insolvenţă, lichidare sau dizolvare,
activitatea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să
nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie
puse la dispoziţia creditorilor;

•

•

•

declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al
întreprinderii beneficiare în formă scrisă şi autentificată la notar cu privire
la faptul că aceasta nu 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 a executată şi creanţa integral recuperată;
declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al
întreprinderii beneficiare în formă scrisă şi autentificată la notar privind
orice alt ajutor de minimis primit de intreprinderea unica pe perioada
ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul de minimis
si a anului curent.
Declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al
întreprinderii, autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o
fapta ce constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a
pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva.
Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi
prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

(2)
Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat
de cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitelor si taxelor locale, în
condiţiile prezentei scheme.
(3)
Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării
pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate / fiecare an, va fi stabilit la cursul
de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se
aprobă facilitatea fiscală de către Furnizorul Schemei.
(4)
Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza
declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de
minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv
anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare,
nu depăşeşte pragul de 200 000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează
transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
(5)
In cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei
persoane juridice, întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi,
depăşeşte pragul de 200.000 Euro ( 100.000 Euro pentru întreprinderile care
activează în domeniul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost)
echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar
pentru aceea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(6)
În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou
ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia
depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis
anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis
acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii
care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia
activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o
astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe
baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care
separarea produce efecte.
(8)
Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schema pot fi
cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în

conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro
(100.000 Euro pentru intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în
contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru
aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele
de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un
astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului
stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o
decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care
nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate
cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe
categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
(10) Cererea şi documentaţia privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere
aferente impozitelor si taxelor locale va fi analizată de compartimentul de
specialitate din cadrul Directiei Generale Impozite,taxe si alte venituri locale în
termen de max.10 zile de la data înregistrării. Compartimentul de specialitate,
respectiv Serv. Impozite, Taxe si alte Venituri Locale persoane juridice va
comunica contribuabilului o situaţie a obligaţiilor fiscale de plată exigibile, precum
şi a majorărilor de întârziere care intră sub incidenţa schemei .
(11) In cazul în care cererea pentru acordare de facilităţii fiscale este incompletă,
nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau
există neconcordanţe în informaţiile furnizate, compartimentul de specialitate, va
transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau a documentatiei.
In acest caz, termenul de evaluare prevăzut la alin. (10) curge de la data la care
cererea este considerată completă.
(12)
In urma analizei efectuate conform alin.10 , se va întocmi un referat de
către compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii,
supus spre aprobare Primarului Municipiului Galati, fără a fi necesară aprobarea
fiecărei cereri prin hotărâre de consiliu. In baza referatului de
acordare/neacordare, va fi emisă de către compartimentul de specialitate, Decizia
privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis.
(13)
Operarea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată în baza referatului
aprobat de către primar , a deciziei privind acordarea ajutorului de minimis si a
platii efectuata de catre contribuabil in conformitate cu situatia obligatiilor de plata
principale exigibile comunicata conf. alin.10. Majorările de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local al municipiului Galati, pentru care
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute in prezenta schemă de ajutor de minimis, vor
fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţata persoana
juridica solicitanta.
(14) Compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale Impozite, taxe
si alte venituri locale, respectiv Serviciul Impozite, Taxe si Alte venituri Persoane
juridice, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată în aplicarea
prezentei scheme de minimis. In cazul în care va constata depăşirea plafonului
prevăzut în prezenta schemă va propune Consiliului local recuperarea totală sau
parţială, după caz, a ajutorului de minimis acordat.
(15)
In cazul în care persoana juridica nu este eligibilă raportat la condiţiile
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de
minimis, prin compartimentul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

ART. 11 Transparenţa şi monitorizarea prezentei cereri
(1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei

municipiului Galati.
(2) Municipiul Galati, în calitate de furnizor, are obligaţia de a face publică
utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schema.
ART. 12 Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de
minimis
(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa public întreprinderile
beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi
despre caracterul său de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii
Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 şi art.108 din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza
prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile
Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în
aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436/28.06.2007.
(3) Furnizorul de ajutor de minimis şi beneficiarii de ajutor de minimis
păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate/primite în baza prezentei
scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost
acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile
necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia
comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(4) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de
minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul
încălcării condiţiilor instituite prin prezenta schemă precum şi prin legislaţia
naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(5) Furnizorul prin Comisia de urmarire a respectarii prevederilor OUG nr.
77/2014 constituita conform Dispozitiei Primarului nr. 2554/19.10.2015are 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.
(6) 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 verificări la faţa locului.
(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului
de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(8) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări,
recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de
raportare.
(9) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene,
prin intermediul Consiliului 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 minimis.
(10) Furnizorul, prin Comisia de urmarire a respectarii prevederilor OUG nr.
77/2014 constituita conform Dispozitiei Primarului nr. 2554/19.10.2015, va
transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15
zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 20/2015 referitoare la procedura de pregătire a
notificării şi informării.

(11) Furnizorul, prin Comisia de urmarire a respectarii prevederilor OUG nr.
77/2014 constituita conform Dispozitiei Primarului nr. 2554/19.10.2015, va informa
Consiliului Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în
termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

Nr…………………../………………..

CERERE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂŢILOR
LA PLATA OBLIGAŢIILOR BUGETARE

Subscrisa .........................................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ......................,
judeţul ..............................., codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna
.............................................,
satul/sectorul
..................................,
str.
................................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap
......, identificat prin C.I.F. *)...................................................., tel./fax ........................, e-mail
………………………………,
reprezentată
prin
..................................................................................2),
în
calitate
de
/acţionar
unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ .....................,
judeţul
........................................,
codul
poştal
...................,
municipiul/oraşul/comuna........................................, satul/sectorul ..................................,
str..................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap
........,
identificat
prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria
.....
nr.
.............,
tel./fax............................, e-mail …................……………………, solicit acordarea:
A. scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale, restante la data
depunerii cererii reprezentand impozite si taxe locale
Motivez cererea prin următorele condiţii:
A. Economice
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................
B. Funcţionale
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal referitoare la declaraţia
mincinoasă, că la data prezentei cereri nu am de declarat modificări ale materiei impozabile
faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.

Semnătură reprezentant,(ştampilă)

*)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

2)

Se completează în cazul persoanelor juridice;

Data:

