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 SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS     

acordate de către municipiul Clujacordate de către municipiul Clujacordate de către municipiul Clujacordate de către municipiul Cluj----Napoca pentru agenţii economiciNapoca pentru agenţii economiciNapoca pentru agenţii economiciNapoca pentru agenţii economici    care beneficare beneficare beneficare beneficiază de cotă de impozitare ciază de cotă de impozitare ciază de cotă de impozitare ciază de cotă de impozitare 
redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare 

oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde”     

 În calitate de furnizor de ajutoare de minimis, în baza unor  scheme de ajutor întocmite în 
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 – privind aplicarea art. 107 şi 
108 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006 şi ale  Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – 
privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, municipiul Cluj-Napoca a acordat ajutoare de minimis, 
după cum urmează:  

1.În temeiul prevederilor H.C.L. nr.190 din 28.04.2014 1.În temeiul prevederilor H.C.L. nr.190 din 28.04.2014 1.În temeiul prevederilor H.C.L. nr.190 din 28.04.2014 1.În temeiul prevederilor H.C.L. nr.190 din 28.04.2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis 
pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cpentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cpentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cpentru contribuabilii bugetului local al municipiului Clujlujlujluj----Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2014, de 
cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin 
o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde” :verde” :verde” :verde” :: 

Nr. 
crt
. 

Denumire agent economic Cod unic de 
înreg.fiscală 

Dispoziţia/HCL de 
acordare 

Valoarea 
ajutorului de 

minimis acordat 
pe anul 2014 

(lei) 

Durata 
ajutorului de 

minimis 

Observaţi 

1 SC SC SC SC AMERA TOWERAMERA TOWERAMERA TOWERAMERA TOWER    
SRLSRLSRLSRL    

18380840 HCL 
nr.190/28.04.2014 

120652 01.01.2014-

31.12.2014 

Certtificat LEED for 

existing building: 
operations and 

meintenance-GOLD-

auditor SC KLEVER 
SYSTEM 

2 SC SC SC SC AG CONSULTING AG CONSULTING AG CONSULTING AG CONSULTING 
SRLSRLSRLSRL    

14359030 HCL 
nr.190/28.04.2014 

112581 01.01.2014-
31.12.2014 

BREEAM-In Use Good-
aseet performance şi 
building management -

auditor Alexandra 
Vasilica Stoica 

3 SC IMOBCOM SRLSC IMOBCOM SRLSC IMOBCOM SRLSC IMOBCOM SRL    
    

14980370 HCL 
nr.190/28.04.2014 

19993 01.02.2014-
31.12.2014 

BREEAM-In Use-Good-

aseet performance şi 

building management -
auditor Adrian Pop 

4 SC TRANSILVANIA SC TRANSILVANIA SC TRANSILVANIA SC TRANSILVANIA 
DEVELOPMENT SRLDEVELOPMENT SRLDEVELOPMENT SRLDEVELOPMENT SRL    

15397392 HCL 
nr.190/28.04.2014 

174594 01.04.2014-
31.12.2014 

BREEAM-In  Use -Very 
Good-aseet performance 

şi building management -

auditor Alexandra 
Vasilica Stoica 

5 SC SIGMA CENTER SC SIGMA CENTER SC SIGMA CENTER SC SIGMA CENTER 
DEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENT    

14980397 HCL 
nr.190/28.04.2014 

31753 01.04.2014-
31.12.2014 

BREEM-In Use-Good- 
asset performance şi very 
good building 
management- auditor 

Alexandra Vasilica Stoica 



6 SC ELECTROSIGMA SC ELECTROSIGMA SC ELECTROSIGMA SC ELECTROSIGMA 
SRLSRLSRLSRL    

201608 HCL 
nr.190/28.04.2014 

140427 01.04.2014-
31.12.2014 

BREEAM-In Use-Very 
Good asset performance 

şi building management 
auditor Alexandra 
Vasilica Stoica 

Nu a beneficiat de 
scutire integrala, doar 

până la limita bugetului 
schemei 

Bugetul schemei este de 600.000 lei şi a fost utilizat integral pana la data de 14.05.2014  pentru un  
număr de 6 agenţi economici, în ordinea depunerii cererilor. 


