CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Anexa la HCL nr.

PROIECT SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
pentru acordarea scutirilor de la plata majorarilor de întârziere aferente obligatiilor
bugetare constand in , redevente , chirii, datorate conform legii, bugetului local de
catre persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale si
asociatiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al
Municipiului Campulung
I. DISPOZITII GENERALE
Art.1. (1) - Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita
,, Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorarilor de
întarziere aferente obligatiilor bugetare constand in , redevente , chirii datorate
conform legii, bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice,
intreprinderi individuale si asociatiile familiale care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local a1 Municipiului Campulung.
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme se face numai cu
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Uniunii
Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul
privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenta obligatiei de
notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului
Uniunii Europene nr. 1407/ 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si 108 din
Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.
(4) Prezenta schema se aplică pe raza administrativ—teritorială a Municipiului
Campulung si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.
II. OBIECTIVUL SI SCOPUL SCHEMEI
Art.2.1. Obiectivul prezentei scheme constă în sustinerea operatorilor economici care
îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Campulung şi care detin in administrare,
inchiriere , concesiune ,bunuri din domeniul public sau privat pe raza administrativteritorială a Municipiul Campulung si atragerea cu celeritate de venituri la bugetul
local prin acordarea de scutiri la plata majorărilor de intarziere generate de
neachitarea, la termen, a obligatiilor datorate bugetului local, constând in redevente,
chirii ,conform legii.

Art. 2.2. Prezenta schema de ajutor de minimis se elaboreaza in scopul:
- cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul local, astfel incat sa nu
mai influenteze negativ repartizarea veniturilor alocate de la bugetul de stat
si la o relansare economica a activitatii persoanelor juridice care isi desfasoara
activitatea pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Campulung, care va duce
implicit la mentinerea si crearea de noi locuri de munca pe plan local;
- evitarea intrarii in insolventa sau a suspendarii activitatii unor intreprinderi , cu
efect direct asupra dezvoltarii economice si sociale a municipiului;
- prevenirea acumularii de noi datorii la bugetul local.
III. BAZA LEGALĂ
Art.3. (1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind
aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial a1 Uniunii Europene nr. O.J. L
352/1 din 24.12.2013.
(2) O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat
aprobată prin Legea nr. 20/2015.
(3) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. (1) Autoritatea publică care implementează prezenta schemă de minimis este
UAT — Municipiul Campulung.
(2) Prezenta schemă este adoptată potrivit art. 3 alin. (3) din OUG 77/2014 privind
procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat aprobată prin Legea nr. 20/2015.
IV. DOMENIUL DE APLICARE
Art.5.(1) Prezenta schemă se adresează contribuabililor persoane juridice,
persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale si asociatiile familiale care,
la data intrării în vigoare a prezentei scheme şi pe perioada derulării ei, inregistreaza
in evidentele institutiei noastre, redevente, chirii, conform legii, precum si/sau
majorări de întârziere aferente.
(2) Scutirea se aplică în procent de 100% pentru majorările de intârziere aferente
obligatiilor datorate bugetului local, respectiv chirii, redevente, conform legii, dacă
obligatiile bugetare principale, inclusiv cele aferente termenului scadent in care se
depune cererea, vor fi achitate integral pană la data de 15.09.2017.
Art.6. Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care îsi desfăşoară activitatea în sectoarele
pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de
acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr.
1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al
Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013; ;

b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care îsi desfăsoara activitatea în domeniul
productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate societătilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
-atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii
unor astfel de produse achizitionate de la producători primari sau introduse pe
piată de intreprinderile respective;
-atunci când ajutoarele sunt conditionate de transferarea lui partială sau integrală
către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export catre tări terte sau către alte state
membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitătile exportate, ajutoarelor
destinate infiintarii si functionării unei retele de distributie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fată
de produsele importate;
(f) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri,
acordate societătilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor sau
contra cost.
Art. 6. Un solicitant care îsi desfăşoară activitatea atât în sectoare /domenii eligibile,
cât si în sectoare /domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei
scheme, poate beneficia de facilitătile fiscale mentionate la Capitolul VIII, paragraful
1, pentru sectoarele eligibile, cu conditia prezentării documentelor contabile care
atestă separarea evidentei acestor activităti.
V. DEFINITII
Art. 7. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:
a) produse agricole — produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepţia
produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de
acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr.
1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al
Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
b) prelucrarea produselor agricole — orice operatiune efectuată asupra unui
produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu
exceptia activitătilor desfăsurate în exploatatiile agricole, necesare în vederea
pregătirii unui produs de origine animală sau vegetala pentru prima vânzare;
c) comercializarea produselor agricole — detinerea sau expunerea unui produs
agricol în vederea vănzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricarei forme de
introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către
revânzători sau prelucrători si a oricărei alte activităti de pregătire a produsului
pentru această prima vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către
consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfasoară în
localuri distincte, rezervate acestei activitati;

d) rata de actualizare — este rata de referintă stabilită de către Comisia Europeană
pentru Romănia pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial a1
Uniunii Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
e) întreprindere unica — include toate întreprinderile între care există cel putin una
dintre relatiile următoare:
-o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale
asociatilor unei alte intreprinderi ;
- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte
intreprinderi;
- o intreprindere are dreptul de a exercita o influentă 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;
-o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care
controlează singură, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
intreprinderii respective.
Intreprinderile care întretin, cu una sau mai multe întreprinderi, relatiile la care se
face referire mai sus, sunt considerate intreprinderi unice.
f) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de
statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
g)– furnizorul - administratorul schemei de ajutor de minimis este Municipiul
Campulung prin Consiliul Local al Municipiului Campulung.
h)domeniu de activitate - activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunzător
clasificaţiei activităţilor din economia naţională (codului CAEN); relevantă pentru
scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanţarea;
i)intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din
costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
VI. BENEFICIARII SI BUGETUL SCHEMEI
Art.8. Numarul de beneficiari estimat este de cca. 8 intreprinderi, care au inchiriate,
concesionate bunuri din domeniul public si privat, platitori de redevente, chirii,
conform legii, la bugetul local al Municipiului Campulung.
De prevederile prezentei scheme beneficiaza persoanele juridice inregistrate la
Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile u1terioare,
persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale si asociatiile familiale angajate
total sau partial in activitati comerciale, indiferent de forma de organizare,
reglementate de OUG nr. 44/2008, inclusiv institutiile publice in calitatea lor de
,intreprindere”, doar pentru activitatea economica pe care o desfasoara.
Valoarea maximă totala a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul
prezentei scheme, pe toata durata de aplicare a acesteia este de aproximativ 400.000
lei, reprezentand scutiri de la plata majorari1or de intarziere generate

de neachitarea la termen a obligatiilor bugetare, constand in redevente, chirii ,
conform legii, la bugetul local.
VII. DURATA SCHEMEI
Art.9. Prezenta schema se aplica de la data aprobarii HCL pana la 15.09.2017,
scutirea operând pentru majorarile aferente obligatiilor de plata datorate, cu termen
scadent, stinse pâna la 15.09.2017 pentru persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, intreprinderi individuale si asociatiile familiale, care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al Municipiului Campulung, in scopul respectarii
întocmai a prevederilor legale mai sus mentionate si pentru dezvoltarea Municipiul
Campulung.
VIII. CONDITII
BENEFICIARI

DE

ELIGIBILITATE

PENTRU

ACTIVITĂTI

SI

Ajutoarele ce vor fi acordate prin prezenta schema, constau în scutiri de
majorari de întârziere calculate pentru neplata la termen a redeventelor si chiriilor,
datorate şi neachitate bugetului local.
Pot beneficia de ajutoarele prevazute in prezenta schema, întreprinderile care
îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) au sediul social şi/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Campulung ;
b) sunt plătitoare de redevente , chirii la bugetul municipiului Campulung ;
c) achită integral, pâna la data de 15.09.2017, bugetului local al Municipiului
Campulung , chiriile , redeventele datorate, cu termen scadent ;
d) derulează activităţi în domeniile neexceptate de la finanţare în condiţiile prezentei
scheme.
În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele
menţionate la art. 6 literele a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de
activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică
ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca
beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea
activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele
excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
c) nu se afla in stare de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu fie condusa de un
administrator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar
acestea sa nu fie puse la dispozitia creditorilor;
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis,
emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de
stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a
fost deja executată şi creanţa integral recuperată;f) nu a fost constatată o fapta ce
constituie infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare
judecatoresca definitiva;
g) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnări in ultimii 3
ani, de către nici o instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale;

h) reprezentantul legal a1 intreprinderii nu furnizează informatii false.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o
perioadă de 3 exerciţii financiare (2 exerciţii financiare precedente şi exerciţiul
financiar în curs),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 de euro (100.000 de
euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutier de
mărfuri în contul terţilor sau contra cost);
Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în
numele terţilor sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică
plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de
200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile
care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a
dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu
depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro şi că ajutoarele de minimis nu se
folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
Plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau
de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau
parţial din resurse comunitare.
Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la
plata , aflate în sold la data depunerii cererii.
IX.CONDITII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS
Art.10. (1) Pentru a beneficia de scutirea prevazuta la art. 2 intreprinderile solicitante
vor depune pana la data de 15.09.2017 inclusiv, la registratura UAT Municipiul
Campulung o cerere temeinic justificată, insotită de următoarele documente
justificative:
-dovada plătii tuturor obligatiilor principale ;
-codul unic de inregistrare fiscala (copie);
-situatiile financiare pentru perioada 2014 —2016 (copie);
-declaratie pe propria raspundere, data de reprezentantul legal a1 întreprinderii,
autentificata la notar, privind faptul ca nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei
Europene/Consiliului Concurenţei sau a unui furnizor, de recuperare a unui ajutor de
stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta
a fost deja executata si creanta integral recuperata;
-declaratie pe propria raspundere, data de reprezentantul legal al întreprinderii,
autentificata la notar, privind faptul ca nu se afla in stare de insolventa sau lichidare,
afacerea sa nu fie condusa de un administrator judiciar, sa nu aiba restrictii asupra
activitatilor sale comerciale iar aceastea sa nu fie pusa la dispozitia creditorilor;
-declaratie pe propria raspundere, data de reprezentantul legal a1 întreprinderii,
autentificata la notar, privind faptul ca nu va finanţa activitati sau domenii exceptate
de prezenta schema nici ca obiect principal si nici ca obiect secundar de activitate;
-declaratie pe propria raspundere, data de reprezentantul legal al întreprinderii,
autentificata la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor

2 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul de minimis si a anului current,
primit de toat întreprinderile care constituie întreprinderea unică;
-declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al întreprinderii,
autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie
infractiunea de evaziune fiscala, pentru care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca
definitiva.
Declaratiile notariale enumerate mai sus pot fi cuprinse intr-un singur inscris
notarial.
Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de
cuantumul majorărilor de întârziere aferente redeventelor, chiriilor, conform legii,
la bugetul local, in condiţiile prezentei scheme.
X. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
Art. 11. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere
aferente chiriilor si redeventelor datorate bugetului local de către întreprinderile care
activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Campulung.
Art. 12. Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de
a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale
aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.
Art. 13. Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de
minimis, astfel:
(i) valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi
unice nu poate depăşi echivalentul în lei2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei
exerciţii financiare consecutive, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse
naţionale sau comunitare.
(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul
terţilor sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate
unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe
o perioadă de trei exerciţii financiare consecutive, indiferent dacă ajutorul a fost
acordat din surse naţionale sau comunitare.
În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei
întreprinderi unice pe o perioadă de trei exerciţii financiare consecutive, cumulată cu
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme,
depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care
efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în
lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea
fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon
Art. 14. In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou

1

plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de
orice deducere de impozite şi taxe.
2
la data semnării contractului de finanţare.

ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderi care face achizitia
depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis
anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis
acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie raman legal acordate.
Art. 15. În cazul in care o întreprindere se imparte în două sau mai multe
intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca
intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care
preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o
astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza
valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea
produce efecte.
(3.3 ) Art. 16. Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema pot
fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE)
nr.360/2012 al Comisiei in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte
regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro ( 100.000 Euro pentru
intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra
cost) echivalent in lei.
Art. 17. Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru
aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii) sau cu ajutoarele de
stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de
cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita
pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de
exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda
pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare
de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei
decizii adoptate de Comisie.
Art. 18. Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica
faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprindererii unice pe
parcursul unei perioade de trei exerciţii financiare consecutive, inclusiv exerciţiul
financiar în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse
comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru
întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra
cost), echivalent în lei.
Art. 19. Cererea si documentatia privind scutirea la plata majorarilor de
intarziere aferente chiriilor si redeventelor datorate bugetului local, inclusiv
respectarea regulii de cumul, de către întreprinderea unică va fi analizata de Serviciul
Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul UAT - Municipiul
Campulung in termen de 15 zile de la data inregistrarii acesteia.
Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul UAT Municipiul Campulung verifica indeplinirea conditiei privind achitarea integrala la
data solicitarii, a chiriilor si redeventelor, conform legii, bugetului local, declaratiile
depuse de solicitant si respectarea oricarei alte prevederi a prezentei scheme .

In urma analizei efectuate, se intocmeste un referat de catre Serviciul
Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul UAT - Municipiul
Campulung privind acordarea sau neacordarea scutirii.
Documentatia impreuna cu referatul, vizat de functionarul public responsabil cu
acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, va fi inaintata spre avizare
directorului executiv si aprobare Primarului Municipiului Campulung, fara a mai fi
necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare de consiliu local. In baza referatului
de acordare /neacordare va fi emisa de catre Serviciul Administrare Venituri
Persoane Fizice si Juridice din cadrul UAT - Municipiul Campulung, Decizia privind
acordarea/ neacordarea scutirii.
Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata pe baza deciziei privind
acordarea ajutorului de minimis. Majorari1e de intarziere aferente chiriilor si
redeventelor datorate, conform legii, bugetului local pentru care sunt indeplinite
conditiile din prezenta schema de ajutor de minimis vor fi scazute din evidentele
institutiei, despre acest lucru fiind instiintata intreprinderea care a depus cererea.
În cazul în care, cererea pentru acordare de facilitati fiscale este incompletă, nu
contine informatii corecte, nu este însotită de toată documentatia necesară sau există
neconcordante în informatiile furnizate, serviciile de specialitate vor transmite o
înstiintare prin care se solicită completarea cererii sau documentatiei. În acest caz,
termenul de evaluare prevazut la alin. (4) curge de la data la care cererea este
considerată completa.
Art. 20. Întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis
un Contract de finanţare sau orice alt act care să poată fi considerat act de acordare a
ajutorului de minimis.
In cazul în care persoana juridica nu este eligibila raportat la conditiile
prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis,
prin serviciile de specialitate, îi comunica în scris acest lucru.
XI. TRANSPARENTA, AJUTORULUI DE MINIMIS
Art. 21. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul UAT
Municipiul Campulung.
Municipiul Campulung, în calitate de furnizor, are obligatia de a face publica
utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.
. REGULI PRIVIND RAPORTAREA SI MONITORIZAREA AJUTORULUI
DE MINIMIS
Furnizorul prezentei scheme de minimis comunică în scris intreprinderilor
beneficiare cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme, caracterul său de
minimis, făcând referire expresă la 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 nr.
OJ L 352/1 din 24.12.2013.

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei
scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, respectiv ale
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, sau al
oricărei reglementări care le modifică / completează.
Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor
acordate 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.
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia să păstreze, pentru o perioadă
de minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate
documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei şi să
transmită furnizorului / administratorului acesteia sau Consiliului Concurenţei, în
termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea
procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.
Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis
acordate, aflate în derulare si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării
conditiilor instituite prin prezenta schemă precum si prin legislatia nationala sau
europeană aplicabilă la momentul respectiv.
Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care
condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.
Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda
aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării
integrale.
Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.
Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului
Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.
Furnizorul, prin compartimentul de specialitate are obligatia de a transmite
Consiliului Concurentei, in formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare

pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
În cazul in care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către
furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si,
după caz, să facă verificări la fata locului.
In cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de
minimis, acesta va transmite valori estimative.
Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculări, recuperări,
rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucrătoare sau in termenul fixat in
cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru
evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia
furnizorului de ajutor de minimis, 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.
Furnizorul, prin Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice, va
transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15
zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind
procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările si completările
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 20/2016 referitoare la procedura de pregătire a
notificării si informării.
În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru
respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite
decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de
Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta
schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G
nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.
Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligaţia,
conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat,
pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a
încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS)

datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de
maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de
recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente
acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data
semnării contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al
României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de
recuperare sau a rambursării
Primar,
Ioan Liviu Taroiu

