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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  
M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  
 

Nr.  16649 din 01.03.2023 
 

privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis 
pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă  

pe teritoriul Municipiului Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN, 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 16651 din 01.03.2023 iniţiat de către domnul 
Leonard ACHIRILOAEI - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate 
nr. 17004 din 02.03.2023 întocmit de către Direcția Impozite și Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil nr.  _______   din __________ al comisiei pentru buget – 
finanţe, avizul favorabil nr. _________ din ___________     al comisiei juridice, precum şi 
avizul de legalitate nr. ___________ din __________    al Secretarului general al 
Municipiului Roman; 

Având în vedere: 
• Regulamentul C.E. nr. 972/2020 al Comisiei din 02 iulie 2020 privind aplicarea art.107 și 
108 din Tratatul Comisiei Europene; 
• Regulamentul Comisiei Europene nr.1407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 
• Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de 
stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996; 
• Harta ajutoarelor regionale pentru România (01.01.2022 – 31.12.2027); 
• H.G. nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional perioada 2022-
2027    pentru investiții inițiale; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
• H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal; 
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
• Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind 
Codul Administrativ;  

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pe 
clădiri datorat de către persoanele juridice, având ca scop stimularea investițiilor și crearea 
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de locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Roman (schema de ajutor de minimis), conform 
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul formularelor prevăzute în regulamentul de acordare a ajutorului 
de minimis și anume: 

- Cerere privind acordarea  ajutorului de minimis (anexa 2); 
- Declarație pe proprie răspundere privind starea întreprinderii (anexa 3); 
- Împuternicire (anexa 4); 
- Declarație întreprindere unică-minimis (anexa 5); 
- Cerere pentru revizuirea ajutorului de minimis acordat (anexa 6). 
Art. 3. Direcția Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei.  

    Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general al Municipiului Roman. 

(2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Municipiului Roman: 
www.primariaroman.ro. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
Consilier local,                          Secretarul general al Municipiului Roman, 
                                                                                                  Gheorghe CARNARIU 
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