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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  schemei locale de ajutor de minimis 

pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă  
pe teritoriul Municipiului Roman 

 
Din punct de vedere al oportunității: 
Văzând referatul de aprobare nr. 16651 din 01.03.2023 şi proiectul de hotărâre nr. 16649 

din 01.03.2023 înaintat de Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard ACHIRILOAEI, privind  
aprobarea schemei locale de ajutor de minimis  pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri 
de muncă pe teritoriul Municipiului Roman. 
  Luând în considerare analiza de oportunitate privind instituirea de către Municipiul Roman 
a schemei locale de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de 
muncă înregistrată cu nr. 8763 din 02.02.2023.           

Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile dispozițiile următoarelor acte normative: 
• 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; 
• Art. 456 lit. l)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, care permite consiliilor locale să adopte hotărâri pentru a acorda scutirea sau reducerea 
impozitului / taxei pe clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării 
unor scheme de ajutor de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului 
de stat;   
• 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; 
        Se constată că sunt întrunite condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum și cele 
de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 
 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, apreciem faptul că 
proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local. 
 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
Ec. Lilieana MAFTEI 
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