
 

R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA       -Proiect- 

COMUNA TARGSORU VECHI 

P R I M A R 

 
 

HOTARARE 

privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilitatilor fiscale prevazute de 

art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi functionarea parcurilor industriale, cu 

modificarile şi completarile ulterioare 

 

Avand în vedere: 

Referatul de aprobare al d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi, inregistrat cu 

nr. 15254/17.10.2019,  

Raportul de specialitate nr. 15252/17.10.2019, întocmit de Serviciul Financiar Contabil; 

Raportul Comisiei nr. 1- comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 

finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului, agricultura, 

gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.6 alin.(4) lit h şi art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi functionarea 

parcurilor industrial, modificata şi completata ; 

-Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice nr. 2980/2013 privind 

aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate în parcurile 

industrial, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

-art. 456 alin. (1) lit i şi art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile şi completarile ulterioare; 

Tinand seama de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat 

şi de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul 

privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4)  si art. 139 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

 

Consiliul Local al oraşului Breaza adopta prezenta hotarare: 

 

Art.1. (1) Se emite acordul de principiu al Consiliului Local al Comunei Targsoru Vechi pentru 

acordarea facilitatilor prevazute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi functionarea 

parcurilor industrial, administratorului şi rezidentilor parcului industrial, dupa obtinerea titlului de parc 

industrial de catre Societatea Comerciala PARC INDUSTRIAL STREJNICU SRL, dupa cum urmeaza; 

a) scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului 

industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal , cu modificarile şi completarile ulterioare; 

b) scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din 

infrastructura parcului industrial, potrivit prevederilor art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile şi completarile ulterioare; 

c) scutirea de la plata oricaror taxe datorate bugetului local pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism, autorizatii de construire sau autorizatii de desfiintare de constructii pentru 

terenurile şi cladirile din infrastructura parcului industrial; 



 (2) Acordul mentionat la alin. (1) se emite sub rezerva îndeplinirii conditiilor legale şi a verificarilor 

ulterioare. 

Art. 2. Facilitatile prevazute la art.1 vor fi acordate administratorului şi rezidentilor parcului 

industrial, dupa obtinerea titlului de parc industrial cu respectarea conditiilor şi procedurilor impuse 

prin Ordinul MDRAP nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin 

pentru investitiile realizate în parcurile industriale, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de catre Serviciul Financiar – Contabil din 

cadrul Primariei Comunei Targsoru Vechi. 

 Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

              INITIATOR, 

          Dragan Nicolae 
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