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            R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ
        CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 54

privind stabilirea facilităţilor fiscale care vor fi acordate administratorilor şi rezidenţilor
din parcurile industriale de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.03.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015, de către primarul oraşului Ocna
Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul nr.4152/26.03.2015 şi raportul de specialitate nr.4151/26.03.2015 ale
Comisiei de analiză numită prin Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş nr. 386/16.03.2015, avizele
comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu prev. cuprinse în Legea nr.186/2013 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2980/2013
privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale, modificat şi completat prin Ordinul nr.1451/2014, Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.36, alin.(2), alin.(4) lit.a) şi c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se stabilesc facilităţile fiscale de care pot beneficia administratorii şi rezidenţii din parcurile
industriale de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, aşa cum sunt definite aceste noţiuni în
cuprinsul art.3 al Ordinului MDRAP nr.2980/2013, modificat şi completat prin Ordinul nr.1451/2014, după
cum urmează:

a. scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial,
potrivit prevederilor art.257 lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;

b. scutire 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
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 2: (1) Administratorul parcului industrial va putea să beneficieze de facilităţile fiscale aprobate
conform art.1 numai dacă va fi îndeplinită condiţia unui număr minim de angajaţi la nivelul parcului
industrial şi a menţinerii numărului acestora pe toată perioada de acordare a facilităţilor fiscale, astfel:

- minim 150 de angajaţi în primul an ;
- minim 250 de angajaţi la finele celui de-al doilea an (numărul cuprinde şi angajaţii din primul an);
- minim 350 de angajaţi la finele celui de-al treilea an (numărul cuprinde şi angajaţii din primii doi

ani);

(2) Vor fi luaţi în considerare numai angajaţii administratorului şi ai rezidenţilor din parcul industrial
care au sediul social şi/sau punct de lucru în parcul industrial.
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Art. 3: Acordarea facilităţilor fiscale pentru rezidenţii parcului industrial nu este condiţionată de
îndeplinirea condiţiei privind numărul minim de angajaţi existent la nivelul parcului industrial prevăzut la
art.2.

Art. 4:  Scutirile prevăzute în prezenta hotărâre se vor acorda pe baza Regulamentului de acordare a
ajutorului de minimis conform prevederilor Ordinului MDRAP nr.2980/2013, modificat şi completat prin
Ordinul nr.1451/2014 şi cu respectarea OUG nr.77/2014 privind procedurile operaţionale în domeniul
ajutorului de stat, regulament care va fi aprobat de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru fiecare
parc industrial în parte, în termen de 90 de zile de la obţinerea titlului de parc industrial.

Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Comisia numită prin Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş nr. 386/16.03.2015;
- SC Parc Industrial Ocna Mureş SRL,str. Mihai Eminescu, nr.1,Ocna Mureş
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local şi pe site-ul instituţiei;

Ocna Mureş, 26.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. JURJ CLAUDIA  DACIANA p.  SECRETAR ORAS

NICUŞOR PANDOR

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE:0;   NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:17; Voturi “pentru”:17;


