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NR. 297520/49/26.08.2014 
REFERAT 

privind prelungirea  avizului de principiu  emis în baza Dispoziţiei nr.484/06.02.2014 pentru ajutorul  

regional  de stat  potrivit  prevederilor Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la 

Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 

realizate în parcurile industriale 

 
  Având în vedere emiterea Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul 

nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în 

parcurile industriale, în vigoare din 18.08.2014; 

 Analizând Schema privind acordarea ajutorului de stat regional iniţial pentru investiţiile realizate în 

Parcul Industrial Tetarom II de către SC EMERSON SRL, CUI 18284762, aprobată prin Dispoziţia 

nr.484/06.02.2014, din perspectiva  prevederilor Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor 

la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 

realizate în parcurile industriale-Anexa 2; 

 Reţinând prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi ale 

Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

C o m i s i a  consemnează următoarele: 

 1.Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor al ajutorului de stat regional pentru sprijinirea 

investiţiilor iniţiale realizate în  parcurile industriale, prin Comisia desemnată de către Primarul municipiului  

pentru analiza acestor cereri, dispune  prelungirea avizului de principiu emis în baza Dispoziţiei 

nr.484/06.02.2014 privind  acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţiile iniţiale realizate  în  Parcul 

Industrial Tetarom II de către SC EMERSON  SRL, CUI 18284762, în conformitate cu  prevederile  stabilite 

prin Regulamentului (UE)  nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene şi ale Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind 

aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, în 

vigoare din 18.08.2014-Anexa 2. 

 2.Ajutorul regional de stat pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale acordat 



intreprinderilor eligibile de către Municipiul Cluj-Napoca, în speţă solicitantei SC EMERSON  SRL,  constă în 

următoarele facilităţi: 

 - scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura 

parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal3, 

cu modificările şi completările ulterioare.Nu fac obiectul ajutorului de stat regional construcţiile supuse 

impozitării conform titlului IX ind.3 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

(construcţiile speciale). 

 3.Acordul de principiu se prelungeşte, sub rezerva unor verificări detaliate ulterioare, pe perioada 01 

iulie 2014 - 31 decembrie 2018, potrivit Schemei,  în limita intensităţii acordate. 

  4.Cu îndeplinirea prevederilor din Ordinul nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea şi completarea 

anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru 

investiţiile realizate în parcurile industriale se încredinţează Comisia  de analiză a cererilor depuse pentru 

obţinerea acordului de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale pentru investiţiile realizate în 

parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 

  5.Prezentul referat se completează cu prevederile exprese ale  Ordinului  nr.1451 din 07.08.2014 pentru 

modificarea şi completarea anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale şi ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 

al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în 

aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi stă la baza emiterii 

Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca  privind prelungirea acordului de principiu al autorităţii 

administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a 

beneficia de ajutor de stat regional, sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013, 

făcând parte integrantă din aceasta .  

 

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 
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NR.297534/49/26.08.2014  
 
     PROCES-VERBAL 

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

cererilor de  acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional  pentru sprijinirea investiţiilor  

iniţiale realizate în Parcurile Industriale de pe raza municipiului Cluj-Napoca, încheiat azi  26.08.2014 

  

  Având în vedere emiterea Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul 

nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în 

parcurile industriale, în vigoare din 18.08.2014; 

 Analizând Schema privind acordarea ajutorului de stat regional iniţial pentru investiţiile realizate în 

Parcul Industrial Tetarom II de către SC EMERSON SRL, CUI 18284762, aprobată prin Dispoziţia 

nr.484/06.02.2014, din perspectiva  prevederilor Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor 

la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 

realizate în parcurile industriale-Anexa 2; 

 Reţinând prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi ale 

Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

C o m i s i a  consemnează următoarele: 

 1.Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor al ajutorului de stat regional pentru sprijinirea 

investiţiilor iniţiale realizate în  parcurile industriale, prin Comisia desemnată de către Primarul municipiului  

pentru analiza acestor cereri, dispune  prelungirea avizului de principiu emis în baza Dispoziţiei 

nr.484/06.02.2014 privind  acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţiile iniţiale realizate  în  Parcul 

Industrial Tetarom II de către SC EMERSON  SRL, CUI 18284762, în conformitate cu  prevederile  stabilite 

prin Regulamentului (UE)  nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene şi ale Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind 

aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, în 

vigoare din 18.08.2014-Anexa 2. 

 2.Ajutorul regional de stat pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale acordat 



intreprinderilor eligibile de către Municipiul Cluj-Napoca, în speţă solicitantei SC EMERSON  SRL,  constă în 

următoarele facilităţi: 

 - scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura 

parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal3, 

cu modificările şi completările ulterioare.Nu fac obiectul ajutorului de stat regional construcţiile supuse 

impozitării conform titlului IX ind.3 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

(construcţiile speciale). 

 3.Acordul de principiu se prelungeşte, sub rezerva unor verificări detaliate ulterioare, pe perioada 01 

iulie 2014 - 31 decembrie 2018, potrivit Schemei,  în limita intensităţii acordate. 

  4.Cu îndeplinirea prevederilor din Ordinul nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea şi completarea 

anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru 

investiţiile realizate în parcurile industriale se încredinţează Comisia  de analiză a cererilor depuse pentru 

obţinerea acordului de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale pentru investiţiile realizate în 

parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 

  5.Prezentul proces-verbal se completează cu prevederile exprese ale  Ordinului  nr.1451 din 07.08.2014 

pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale şi ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 

al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în 

aplicarea articolelor  107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi stă la baza emiterii 

Dispoziţiei primarului municipiului Cluj-Napoca  privind prelungirea acordului de principiu al autorităţii 

administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a 

beneficia de ajutor de stat regional, sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013, 

făcând parte integrantă din aceasta .  

 

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 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA         AVIZAT: 

JUDEŢUL CLUJ            S E C R E T A R 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA        AURORA  ROŞCA 
  
          DISPOZIŢIE 
 
 Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
 Având în vedere emiterea Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la 
Ordinul nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale; 
 Analizând Referatul nr.297520/49/26.08.2014 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 propune 
prelungirea acordului de principiu emis în baza Dispoziţiei nr.484/06.02.2014, ca urmare a aprobării 
Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr.2980/2013 privind 
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile 
industriale, în limita intensităţii acordate;  
 Reţinând prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale şi ale Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor  107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având avizul de legalitate al Serviciului Juridic-Contencios; 
 Văzând prevederile art.2 din Dispoziţia nr.484/06.02.2014 a primarului municipiului Cluj-
Napoca; 
 În baza dispoziţiunilor art. 63 şi 68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
             DISPUNE: 
 
  
 Art.1. Se aprobă prelungirea acordului de principiu emis în baza Dispoziţiei nr.484/06.02.2014 
ca urmare a aprobării Ordinului nr.1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul 
nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale. 
 Art.2. Intensitatea ajutorului acordat este cea prevăzută în art.3 al Dispoziţiei nr. 
484/06.02.2014. 
 Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia  de analiză a 
cererilor depuse pentru obţinerea acordului de principiu privind ajutoarele de minimis sau regionale 
pentru investiţiile realizate în parcurile industriale şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. 
 
        P R I M A R, 
         EMIL BOC 
 
 
 
Nr.2912 din 02.10.2014 


