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RAPORT
privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect :
aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata
obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile
de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi
promovate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în parteneriat cu diverşi
investitori, în scopul asigurării unei creşteri economice dinamice şi durabile, prin
valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
viaţă.
Inițierea procedurii de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor
locale, se poate materializa în mod legal în anul 2021 prin aprobarea unei scheme de
ajutor de minimis, demersul fiind justificat și de solicitările persoanelor juridice pe
parcursul anului 2020, în mod concret solicitările înregistrate la Direcția Taxe și Impozite
sub nr. 18911/27.05.2020, nr. 19277/28.05.2020, nr. 22244/19.06.2020, nr.
22818/24.06.2020, nr. 45501/22.12.2020.
Prin urmare, în scopul atragerii de resurse financiare la bugetul local într-un timp
relativ scurt, dar și pentru stimularea contribuabililor persoane juridice să achite
impozitele și taxele locale restante, este necesară acordarea unor facilităţi fiscale la plata
impozitelor si taxelor locale, iar în acest sens se impune elaborarea unei scheme de
ajutor de minimis, conform prevederilor legale – naţionale şi comunitare – aplicabile în
materia ajutoarelor de minimis.
În acest context, raportat la solicitările agenților economici, obiectivul schemei de
ajutor de minimis pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate
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teritorială a municipiului Baia Mare, constă în susținerea agenților economici care își
desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială a municipiului Baia Mare, precum
și atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local, prin acordarea eșalonării la plata
obligațiilor bugetare restante, precum și, după caz, prin acordarea scutirii, respectiv
reducerii la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare eșalonate,
neachitate în termen.
În urma analizei evidențelor fiscale ale Municipiului Baia Mare s-a constatat că, prin
implementarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor înlesniri la plata
obligațiilor bugetare neachitate în termen, vor beneficia de facilitatea acordată un număr
de aproximativ 219 persoane juridice. De asemenea, ca urmare a implementării schemei
de ajutor de minimis anterior prezentate, preconizăm că, vor fi stimulate plățile către
bugetul local, ceea ce va conduce la o creștere a încasărilor în perioada de aplicabilitate
– 01.02.2021 – 30.06.2021.
Precizăm și faptul că, valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi
acordat în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 4.146.484
lei.
Legislaţia fiscală permite acordarea unor facilităţi în condiţiile elaborării unei scheme
de ajutor de stat/de minimis. Astfel, potrivit art. 185, alin. 1 din Legea nr. 207/2015,
privind Codul de procedură fiscală, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile
fiscale restante, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, următoarele înlesniri la
plată:
a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare ce
constau în amenzi de orice fel administrate de organul fiscal și creanţe bugetare stabilite
de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv
creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri
judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
De asemenea, art. 185, alin. 6 din Codul de procedură fiscală, prevede că,
procedura de acordare a înlesnirilor la plată se aprobă prin hotârâre a autorității
deliberative, iar art. 185, alin. 7 din același act normativ prevede că, în cazul
contribuabililor persoane juridice, acordarea acestor înlesniri la plată se realizează cu
respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat.
Raportat la dispozițiile legale aplicabile în materie, în scopul susținerii agenților
economici din municipiul nostru și în scopul atragerii cu celeritate de venituri la bugetul
local, se impune adoptarea unei scheme de ajutor de minimis, în temeiul art. 185, alin. 1,
din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală și cu respectarea prevederilor
legale în materia ajutorului de stat. Prin urmare, modalitatea de acordare a ajutorului de
minimis va consta în eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare restante, precum și, după
caz, în scutirea, respectiv reducerea la plată a majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor bugetare eșalonate, neachitate în termen, după cum urmează:
- persoanele juridice care achită integral obligațiile bugetare principale restante în
perioada de valabilitate a schemei, precum și persoanele juridice care au solicitat și au
obținut eșalonarea la plata obligațiilor bugetare restante pentru o perioadă de până la 12
luni, vor beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate până la data
acordării eșalonării, aferente obligațiilor eșalonate/achitate;
- persoanele juridice care au solicitat și au obținut eșalonarea la plata obligațiilor
bugetare restante pentru o perioadă de la 13 la 24 luni, vor beneficia de reducerea cu
50% a majorărilor de întârziere datorate până la data acordării eșalonării, aferente
obligațiilor eșalonate;
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- persoanele juridice care au solicitat și au obținut eșalonarea la plata obligațiilor
bugetare restante pentru o perioadă de la 25 la 36 luni, nu vor beneficia de scutirea,
respectiv, reducerea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor eșalonate.
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, privind aprobarea schemei de
ajutor de minimis pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate
în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativteritorială a municipiului Baia Mare, va fi adoptată in baza Regulamentului Comisiei
Europene nr. 1407 din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 si 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. O.J. L 352 din 24.12.2013 și cu respectarea procedurilor
naționale în domeniul ajutorului de stat reglementate de O.U.G. nr. 77/2014, privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței, nr. 21/1996.
În considerarea dispoziţiilor legale invocate anterior, propunem aprobarea schemei
de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare
neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare, cu aplicabilitate pentru perioada
01.02.2021 – 30.06.2021.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la
plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către
întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
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