
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr.130/31.10.2019 

Având în vedere referatul de aprobare nr.705/18.01.2021, formulat de 
Primarul oraşului Breaza, domnul Novac Bogdan-Cristian; 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.706/18.01.2021, întocmit de Şef Serviciu

Financiar Contabil - dna Sichim Elena; 
- avizul Comisiei pentru prognoză ... buget finanţe ... comerţ şi servicii din

cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.707/18.01.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile: 
- 456 alin. (1) lit i şi art. 464 alin. (1) lit n din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de
sprij în pentru investiţiile realizate în parcurile industriale;
- art.I, pct.3 din Ordinul nr.4465/31.1 2.2020 pentru modificarea anexelor la Ordinul
viceprim-ministrului, 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;
- art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industrial, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr.130/31.10.2019 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis
pentru acordarea de facilităţi fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe
clădiri şi teren, datorate bugetului local al oraşului Breaza de către întreprinderile
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Breaza;
- art. 129 alin. (4) lit f raportat la alin. (2) lit "b" din Codul administrativ aprobat prin
OUG nr. 57/2019;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi alin. (3) lit c., art. 196 alin. (1) lit a 
din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I. HCL nr.130/31.10.2019 privind aprobarea unei scheme de ajutor de 
minimis pentru acordarea de facilităţi fiscale, de natura scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri şi teren, datorate bugetului local al oraşului Breaza de către 
întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial 
Breaza, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1. Art.8 din Anexa la HCL nr.130/31.10.2019 se modifică după cum urmează:



"Art.8 Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2023 ." 

2. Art.9 alin.(2) din Anexa la HCL nr.130/31.10.2019 se modifică şi va avea
următorul cuprins: 

"Art.9 (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 300.000 mii lei, 
din care suma de 100.000 mii lei, aferentă perioadei 1 ianuarie 2021-31 decembrie 
2023." 

Art.li. Cu data adoptării prezentei hotărâri art.8 şi art.9 alin.(2) din HCL 
nr.130/31.10.2019 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului, Serviciului 
financiar contabil, SC Parc Industrial Breaza SRL, Consiliul Concurenţei. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 

Breaza, 28 ianuarie 2021 

Nr.6 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 
Goran Maria Cătălina


