
 

 

                                MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                    _ 
DIRECŢIA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE  

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.14735 
Piaţa Unirii nr.1, Cluj-Napoca, 400133, România, tel./fax.0264-597750 

e-mail: insolventacontestatii@primariaclujnapoca.ro 
 

NR. 239988/49/07.07.2014 
 
            REFERAT 

al Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 4105/2013, pentru 

acordul de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale  realizate în 

Parcul Tetarom I, acordat  SC ENERGOBIT PROD  SRL, care a fuzionat la 31.03.2014 cu SC 

ENERGOBIT SA, încheiat  azi 07.07.2014 

 

 Urmare declarării şi operării actului de fuziune dintre SC ENERGOBIT PROD SRL şi SC 

ENERGOBIT SA, încheiat la data de 31.03.2014, prin care ENERGOBIT PROD SRL este absorbită 

urmare a fuziunii cu SC ENERGOBIT SA, se impune cu necesitate modificarea titularului  acordul de 

principiu-confirmarea eligibilităţii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate 

în Parcul Tetarom I, înregistrat cu cererea numărul 432891/24.12.2013 şi completată prin cererea 

nr.72678/28.02.2014 la Primăria Municipiului Cluj-Napoca de către SC ENERGOBIT PROD  SRL  , ajutor 

care a făcut obiectul unei cereri avizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin acordul 

nr.25191/LG/622346/09.08.2010. 

 Societatea ENERGOBIT SA, care a preluat prin fuziune SC ENERGOBIT PROD SRL, întruneşte 

criteriile de eligibilitate prevăzute de Anexa nr.2 din Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor 

de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. 

 Având în vedere cele de mai sus,  C o m i s i a  propune: 

 Modificarea dispoziţiei nr.1240/13.03.2014, în sensul schimbării denumirii beneficiarului  

acordului de principiu-confirmarea eligibilităţii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor 

iniţiale realizate în Parcul Tetarom I, din SC ENERGOBIT PROD  SRL care nu mai există ca entitate 

juridică, fiind radiată de  Oficiul Registrului Comerţului de pa lângă Tribunalul Sălaj prin cererea 

nr.5727/02.04.2014, în baza Sentinţei civile nr.403/2014, în SC ENERGOBIT SA , CUI 211717. 

 Comisia :  

 1.Căprar Liana Marioara-director executiv adj. Direcţia  taxe şi impozite-preşedinte 
 
 2.Săplăcan Doru-Şef Serviciul insolvenţă, contestaţii, informaţii, baze de date-membru 
 
 3.Petrovan Gabriela-Şef Serviciul constatare, impunere şi control p.j.-membru 
 
 4.Vescan Ana Augusta-inspector Serviciul constatare, impunere şi control p.j-membru 
 
 5.Rus Ovidiu-Alin- inspector Serviciul constatare, impunere şi control p.j-membru       



 

 

                                MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                    _ 
DIRECŢIA DE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE  

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.14735 
Piaţa Unirii nr.1, Cluj-Napoca, 400133, România, tel./fax.0264-597750 

e-mail: insolventacontestatii@primariaclujnapoca.ro 
 

NR.239991/49/ 07.07.2014 
 
         PROCES-VERBAL 

al Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 4105/2013, 

pentru acordul de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor 

iniţiale  realizate în Parcul Tetarom I, acordat  SC ENERGOBIT PROD  SRL, care a fuzionat la 

31.03.2014 cu SC ENERGOBIT SA, încheiat azi, 07.07.2014 

 

 Urmare declarării şi operării actului de fuziune dintre SC ENERGOBIT PROD SRL şi SC 

ENERGOBIT SA, încheiat la data de 31.03.2014, prin care ENERGOBIT PROD SRL este 

absorbită urmare a fuziunii cu SC ENERGOBIT SA, se impune cu necesitate modificarea 

titularului  acordul de principiu-confirmarea eligibilităţii ajutorului de stat regional pentru 

sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în Parcul Tetarom I, înregistrat cu cererea numărul 

432891/24.12.2013 şi completată prin cererea nr.72678/28.02.2014 la Primăria Municipiului Cluj-

Napoca de către SC ENERGOBIT PROD  SRL  , ajutor care a făcut obiectul unei cereri avizate de 

către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin acordul nr.25191/LG/622346/09.08.2010. 

 Având în vedere cele de mai sus,  C o m i s i a  propune: 

 modificarea dispoziţiei nr.1240/13.03.2014, în sensul schimbării denumirii beneficiarului  

acordului de principiu-confirmarea eligibilităţii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea 

investiţiilor iniţiale realizate în Parcul Tetarom I, din SC ENERGOBIT PROD  SRL care nu mai 

există ca entitate juridică, fiind radiată de  Oficiul Registrului Comerţului de pa lângă Tribunalul Sălaj 

prin cererea nr.5727/02.04.2014, în baza Sentinţei civile nr.403/2014, în SC ENERGOBIT SA , CUI 211717. 

 

 Comisia :  

 1.Căprar Liana Marioara-director executiv adj. Direcţia  taxe şi impozite-preşedinte 
 
 2.Săplăcan Doru-Şef Serviciul insolvenţă, contestaţii, informaţii, baze de date-membru 
 
 3.Petrovan Gabriela-Şef Serviciul constatare, impunere şi control p.j.-membru 
 
 4.Vescan Ana Augusta-inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru 
 
 5.Rus Ovidiu-Alin- inspector Serviciul constatre, impunere şi control p.j-membru        



 
ROMÂNIA         AVIZAT: 
JUDEŢUL CLUJ            S E C R E T A R 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA        AURORA  ROŞCA 
 
 
             DISPOZIŢIE 

privind modificarea Dispoziţiei nr.1240 din 13 martie 2014 
 

 Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
 Având în vedere solicitarea Comisiei abilitată, potrivit Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-
Napoca nr. 4105/2013, pentru emiterea acordului de principiu privind ajutorul de stat regional pentru 
sprijinirea investiţiilor iniţiale  realizate în  Parcurile industiale, privind modificarea titularului  
acordului de principiu-confirmarea eligibilităţii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor 
iniţiale realizate în Parcul Tetarom I, acordat prin Dispoziţia nr.1240/13.03.2014; 
 Analizând Referatul nr.239988/49/07.07.2014 al Comisiei abilitată prin Dispoziţia nr.4105/2013 
cu verificarea cererilor privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale care au 
fost realizate în parcurile industriale de pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin care se arată faptul că la 
data de 31.03.2014 a avut loc fuziunea dintre SC ENERGOBIT PROD SRL şi SC ENERGOBIT SA,  
prin care ENERGOBIT PROD SRL este absorbită de către SC ENERGOBIT SA; 
 Reţinând prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale, ale Ordinului  nr.2980/2013 de aprobare a conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 
pentru investitiile realizate in parcurile industriale, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OG.nr.92/2003 privind codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având avizul de legalitate al Serviciului Juridic-Contencios; 
 În temeiul art. 63 şi art.68 din Legea nr.215/ 2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, 
 
          DISPUNE: 
 
 Art.I. Se modifică Dispoziţia nr.1240 din 13 martie 2014 în sensul că titularul  acordului de 
principiu  este, începând cu data de 31.03.2014, SC ENERGOBIT SA , CUI 211717. 
 Art.II.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia  de analiză a 
cererilor depuse pentru  acordul de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale prevăzute  în  
Ordinul nr.2980/2013 de aprobare a condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 
 
 
 
        P R I M A R, 
         EMIL BOC 
 
 
 
 
 
Nr.2718 din 03.09.2014 


