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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind Acordul de principiu în vederea obţinerii  

titlului de Parc industrial de către S.C. Electroprecizia S.A. 

 

 
 

     Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.03.2015, 
 

Analizând adresa S.C. Electroprecizia S.A., prin care solicită Acordul de principiu privind 

obţinerea titlului de Parc industrial, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 53100 / 

24.10.2014, precum şi Acordul de principiu privind obţinerea titlului de parc industrial nr. 5638 / 

12.02.2015 al Comisiei de analiză a cererilor de Acord de principiu pentru obţinerea titlului de Parc 

industrial, constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 2648 / 06.11.2014; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 9410/10.03.2015 al Comisiei de analiză a cererilor de 

Acord de principiu pentru obţinerea titlului de Parc industrial şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

Ţinând cont de amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 2, în sensul completării 

art. 1, astfel: „Se aprobă Acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către 

S.C. Electroprecizia S.A.,  pentru zona industrială, cu excluderea bazei de agrement din proiectul 

Parcului industrial”, care a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

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

investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 

186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (9); al art. 45 alin. (1); al art.61, alin. (2); al art. 115 alin. (1), 

lit. b); şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; al  art. 43 şi al art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 

din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către 

S.C. Electroprecizia S.A., pentru zona industrială, cu excluderea bazei de agrement din proiectul 

Parcului industrial. 

 

Art. 2. (1) Se aprobă facilităţile de care va beneficia întreprinderea solicitantă, respectiv S.C. 

Electroprecizia S.A., constând în: 
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 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;  

             (2) Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 

nr. 186 / 2013, se acordă o singură dată într-un an fiscal. 

 

 Art. 3. Ajutorul de minimis prevăzut la art. 2 se acordă  pe o perioadă de 3 ani fiscali 

consecutivi şi este în cuantum de 200.000 Euro (echivalentul în lei de la data acordării). 

 

 Art. 4. Se stabileşte obligaţia de respectare întocmai a planului de investiţii şi a angajamentelor 

asumate de către SC Electroprecizia SA, ce stau la baza emiterii Acordului de principiu şi a titlului de 

Parc industrial, în caz de nerespectare urmând ca furnizorul de minimis să stopeze acordarea 

facilităţilor fiscale şi să procedeze la recuperarea facilităţilor acordate până la acea dată, inclusiv a 

dobânzilor aferente. 

 

            Art. 5.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    RACOŞ ELENA-MIHAELA                                                                  C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 19 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

-    1 ex. D-l Primar  

-    2 ex. Comisia de analiză a cererilor de Acord de principiu pentru obţinerea titlului de Parc 

industrial 

-    1 ex. Serviciul Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanţare C.F.P. 


