ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind prelungirea duratei Schemei de ajutor de minimis, reprezentand scutiri de la plata
impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi,
precum si de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativteritoriale Brazi, pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire
şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile si cladirile din infrastructura
parcului, ce fac parte integral din parcul industrial
Avand in vedere prevederile:
- Regulamentului Comisiei Europene nr.1407/2013 pentru aplicarea art. 107 si art. 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- art. 3 alin.(3) si (4) si art. 7 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2014
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 20 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea
parcurilor industrial, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a
masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 456 alin.(1) lit. i) si art. 464 alin.(1) lit.n) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. I pct. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei
nr.4465/2020 din 31 decembrie 2020 pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune
prelungirea duratei schemei de ajutor de minimis reprezentand scutiri de la plata impozitului pe
cladiri si terenuri, precum si scutiri de la plata oricăror taxe pentru eliberarea oricăror certificate
de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru agentii
economici care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale de pe raza comunei Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentelor de resort cu privire la proiectul de hotarare
privind prelungirea schemei de ajutor de minimis aprobata prin H.C.L. Brazi nr.23 din
29.05.2018;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de
urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba prelungirea duratei Schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de
la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei
Brazi, precum si de la plata oricaror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativ
teritoriale Brazi pentru eliberarea oricaror autorizatii/certificate de urbanism pentru
terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din pacul industrial,
aprobata prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.23 din 29.05.2018, pana la data de 31
decembrie 2023.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Brazi, judetul Prahova, de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si vor fi transmise persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul
unitatii administrativ-teritoriale.
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