AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la
plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate
bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai
municipiului Târgovişte
Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară a lunii iulie
2021, având in vedere:
▪ Analiza de oportunitate nr. 19419/15.06.2021 ;
▪ Adresa către Instituţia Prefectului Judeţul Dâmbovița nr. 5953/11.06.2021;
▪ Adresa către Consiliul Judeţean Dâmbovița nr. 14423/11.06.2021;
▪ Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7089/06.07.2021;
▪ Prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art.
108 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de
minimis, precum și O.U.G. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul
ajutoarelor de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței
nr. 21/1996;
▪ Prevederile O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor nr. 107 şi 108 din
Tratatul privind funcţionarea UE – ajutoarele de minimis, modificat prin
Regulamentul (UE) 972/2020;
▪ Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în
aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat,
publicat în MO al României, Partea I, nr. 436/28.06.2007;
▪ Regulamentul privind Registrul Ajutoarelor de Stat pus în aplicare prin Ordinul
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 473/2016;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Codul Administrativ adoptat
prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 (1) Începând cu data prezentei se aprobă Schema de ajutor de minimis, în
vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor
locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de
contribuabili ai municipiului Târgovişte.
(2) Perioada de valabilitate a scutirii de la plata majorărilor de întârziere
este de la data adoptării prezentei hotărâri până la data 25.09.2021 inclusiv.
(3) Procedura de acordare a scutirii este prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică prin Serviciul Stabilire, Constatare,
Încasare Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgovişte.
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ANALIZĂ DE OPORTUNITATE
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata
a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale
datorate bugetului local de către persoanele juridice
care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgovişte
Având în vedere că peste 267 de contribuabili persoane juridice
înregistrează la această dată majorări de întârziere în sumă de 575.000 lei datorate
pentru neachitarea la termenele de plată a impozitelor și taxelor locale, ca urmare a
dificultăților economice și sociale specifice societății actuale, pentru a stimula încasarea
veniturilor la bugetul local al municipiului Târgoviște în următoarea perioadă, la cererea
temeinic justificată a contribuabililor, persoane juridice societăţi comerciale, societăţi
cooperatiste, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale, care înregistrează majorări de întârziere la plata impozitelor și taxelor datorate
bugetului local, se impune acordarea de scutiri în baza unei scheme de ajutor de minimis.
Schema de ajutor de minimis, privind scutirea de la plată a majorărilor de
întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele juridice societăţi
comerciale, societăţi cooperatiste, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
și întreprinderile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al
municipiului Târgoviște va duce la:
a. prevenirea acumulării de noi datorii la bugetul local,
b. stimularea achitării obligațiilor fiscale principale restante,
c. creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale,
d. relansarea economică a activității persoanelor juridice care își desfășoară
activitatea pe raza municipiului Târgoviște.
În conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organul fiscal poate acorda, la cererea
temeinic justificată a contribuabilului, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere, cu
respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat.
Procedurile naționale în domeniul ajutoarelor de stat sunt reglementate prin
O.U.G 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutoarelor de stat, precum şi
pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. Ajutorul de minimis este un
ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează
concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre (Regulamentul Comisiei Europene nr.
1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii
Europene în cazul ajutoarelor de minimis).

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui contribuabil, pe o
perioadă de 3 ani fiscali consecutivi ( 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs ), nu va
depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care
activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent
în lei.
Schema de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata a majorărilor de
întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de persoanele
juridice, societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local, după ce va primi de la Consiliul Concurenței avizul privind conformitatea,
corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul
ajutorului de stat, va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului
Târgoviște.
Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză vor depune o cerere
însoțită de documentele prevăzute în prezenta schemă de minimis.
Cererea va fi analizată, urmând a se întocmi un referat de către comisia
instituită în acest sens din Cadrul Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și
Taxe Locale. Referatul va fi avizat juridic și va fi supus spre aprobare Primarului
Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea în Consiliul Local.
După aprobarea referatului, se va opera scăderea din evidențele fiscale a
majorărilor de întârziere pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în schema de
minimis.
Perioada de valabilitate a schemei de minimis este de la data aprobării
acesteia în Consiliul Local și până la 25.09.2021.
În consecință este oportună aprobarea schemei de ajutor de minimis, în
vederea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale
datorate de persoanele juridice societăţi comerciale, societăţi cooperatiste, persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al municipiului Târgoviște.
Director Executiv,
Ec. Silviana-Ecaterina Marin
Sef Birou Contencios - Juridic
Jr.Epurescu Elena

Întocmit,
Sef Serviciu Impozite si Taxe
Ing.Crintescu Iulian

