
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 116/2017 
privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vederea 

obţinerii titlului de Parc industrial de către PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU -SECUIESC 
S.R.L. 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, 
Având în vedere Raportul de analiză şi verificare nr. 51598/31.08.2016, al Comisiei de 

evaluare a cererii de acord de principiu constituită prin dispoziţia Primarului nr.1332/2016; 
În temeiul art. 6 alin. (4) lit. h şi art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor industriale; 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice nr. 2980/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza art. 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; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

ART. 1. – Se aprobă acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial 
de către Parcuri Industriale Târgu-Secuiesc S.R.L. înfiinţat în municipiul Târgu Secuiesc, str.Gării 
FN în baza proiectului : 

-Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de 
prelucrare şi industrializare a lemnului finanţat prin programe externe nerambursabile în perioada 
de programare 2007 – 2013 aferent contractului de finanţare  nr. 3134/29.05.2012 încheiat între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru ; 

-Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de 
epurare poluate şi abandonate, finanţat prin fonduri externe nerambursabile în perioada de 
programare 2007 – 2013 aferent contractului de finanţare nr. 3624/29.01.2013 încheiat între 
Municipiul Târgu Secuiesc şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru; 

ART. 2. – Se aprobă facilităţile fiscale de care va beneficia Parcuri industriale Târgu- 
Secuiesc S.R.L. constând în: 

a) scutire de la plata impozitului/taxei pe terenurile aferente parcului industrial, potrivit 
prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădirile aferente parcului industrial, potrivit 
prevederilor art. 456 alin. (1) lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

ART. 3 – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc şi Serviciul economic din cadrul Primăriei municipiului Tărgu Secuiesc 

 
Târgu Secuiesc, la 14 decembrie 2017 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Nagy Babos Tamás 

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                             (vacant) 
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Serv. Adm. Publ. Loc. 


