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HotIr6rea nr.

3

12017

privind acordul de principiu in vederea acordlrii scutirilor previzute de at.20 din Legea nr. I 86/20 I 3'privind constituirea qi
funclionarea parcurilor industrial, pentru SC lA$I INDUSTRIAL PARK SRL, in vederea oblinerii titltiui de parc industrial

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LBTCANI,

legal constituit, intrunit la

lucririle gedinfei ordinare din data de 31 ianuarie 2017,

-

AvAnd in vedere:
nota de fundamentare m.251'111.01.2017 gi proiectul de hot6rdre cu privire Ia acordul in vederea acord[rii scutirilor

prev[zute de art.20 din Legea nr. 18612013 privind constituirea qi funcfionarea parcurilor industrial, pentru Iagi
Industrial Park, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.+S alin.lO; din
Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicati;
referatul nt. 32012077 privind acordarea scutirilor prevlzute de art.20 din Legea nr. 18612013 privind constituirea qi
functionarea parcurilor industriale, pentru Iaqi Industrial Park, in vederea oblinerii titlului de parc industrial, in temeiul
prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatl;
solicitarea depusi de administratorului Iagi Industrial Park, inregistrata cu nr. 25llll.01 .2017 inso{it6 de extrasele de
CF, avAnd ca obiect acordul autoritltii administraliei publice locale privind scutirile prevazute de Legea nt. 18612013;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic Ai de buget finante din cadrul consiliului local
Letcani pentru proiectul de hotirAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din
Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatl;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt[rii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, Irimila ValiClaudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cl art.ll7 lit."a" din Legea nr.
21 512001 a administratiei publice locale, republicati;
prevederile Legii 5212003 privind transparenJa decizional[ in administralia public6 loca16;

examin6nd preYederile legale specifice in materie, respectiv: prevederile art.6 alin.(4) lit.(h) qi ale
art.20 din Irgea m. 18612013 privind constituirea gi functionarea parcurilor industriale; Ordinul MDRAp nr.
298012013 privind aprobareacondiliilor de acordare a mdsurilor de sprijin pentru investiliile realizate in
parcurile industriale; Regulamentul (UE) nr.65112014 al Comisiei din 17 h:Lrrie2Ol4 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piata internd in aplicarea art.107 gi 108 din tratat; av6nd in vedere ci
acordarea scutirilor potrivit art.20 din Legea nr. 18612016 nu intr6 sub incidenla obligaliei de notificare cdtre
Comisia EuropeanS, in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nt. l4O7lZO13 privind
aplicarea art.107 gi 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoareltr de minimis;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea m.21512001privind administratia publica locala,

republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare

HOTARA$rE:

Art.1 Se aprobd, in principiu,

acordarea scutirilor preydzute

la

art.20

alin.(l) din Legea

nr.

18612013 privind constituirea qi funcfionarea parcurilor induitriale, pentru administratorul
$i rezidentii
parcului industrial, prezentul acord fiind necesar in vederea ob(inerii titlului de parc industrial pentiu

S.C. Iagi Industrial Park S.R.L

Art.z Scutirile ce fac obiectul prezentei hot[rdri vor fi acordate administratorului $i
rezidenfilor parcului industrial in baza acordului exprimat de cdtre consiliul local prin prezenta
hotSr6re, titlului de parc industrial acordat in condiliile legii prin ordin al ministrului pentru SC Iagi
Industrial Park SRL, cu respectarea condiliilor impuse de Ordinul MDRAP nr. Zgg0lZO13 privind
aprobarea condiliilor de acordare a mdsurilor de sprijin pentru investi[iile realizate in parcurile
industriale.

Art.3 Terenurile care fac obiectul parcului industrial sunt administrate de SC Iaqi Industrial
Park SRL qi sunt evidenliate in Anexa care face parte integrant6 din prezenta hot[r6re.

Art.4

Compartimentul financiar contabil

din cadrul primdriei va adduce la indeplinire

prevederile prezentei hotdrdri.

Art.S Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor
compartimentelor vizate qi Institu(iei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hottrrAri va

fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi

adusd la cunoqtinJi

sau

publici.

Datd, astdzi: 31,.01.2017
4eazd,

Preqedintele gedinlei,
insur6{elu Alexandru

etar,

aliClaudia
Vizat CFP,
inslr.Dgam Ana

(A)

'Y-/ta*<'-

nouAxtt,
JUDETUL IASI
COMANA LETCANI
CONSILIUL LOCAL
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ANEXA nr.1 Ia HCL

nr. "5 I

Atr.{i t

,

2017

NumIr
Numdr
toposrafic/cadastral

Suprafa{I

63367
63377
63379

t.784

4

63367
63377
63379
61722

5

6t723

6
7

61724
63372

6L723
61724
63372

6.780
22.749
10.303
11.65L
105.423

Total

186.155 m2

Nr.
crt.

I

,,

3

carte

funciarl

Pre

gediglele qedinlei,

6t722

Localitate

m2

27.46s

Letcani
Letcani
Letcani
Letcani
Letcani
Letcani
Letcani

