
 

                                                                  Anexa la adresa nr.21 /06.01.2021 

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC
SRL

RAPORT

privind activităţile desfăşurate în parcul industrial în anul 2020

1. Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial:

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL
sediul social: com. Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93, parter, birou 3, Primăria
Comunei Miroslava, jud. Iași
punct de lucru:  loc. Brătuleni, com.Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri
World Vision Center, jud.Iași

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial:
green field  / în curs de amenajare    / operaţional   

NOTĂ:
Prin „green field” înţelegem locaţia care nu are infrastructură si utilităţi;
Prin „operaţional” înţelegem parcul în care își desfășoară activitatea cel puţin un agent economic;
Prin  „în curs  de  amenajare” înţelegem parcul  în  care  se  desfășoară  lucrări  de  infrastructură,

utilităţi, construcţii.

3. Denumirea societăţii-administrator:

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL

4. Clasificarea societăţii-administrator: mică  / mijlocie  / mare .
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5.  Activitatea  principală  a  societăţii  administrator  conform  codificării  Rev.
CAEN:

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 6.  Denumirea asociaţilor  /  acţionarilor  şi  cota procentuală  de participare la
formarea capitalului social al societăţii administrator.

- Comuna Miroslava, prin Consiliul Local Miroslava - cotă de 99% din capitalul social
- Codină Dorel Marian - cotă de 1% din capitalul social

7. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial:

Denumire
operator

Suprafaţa
(ha)

Forma de utilizare:
proprietate tabulară/

concesiune/
administrare folosinţă*)

Calitatea utilizatorului:

fondator
/administrator/rezident*)

1. SC  Miroslava
Industrial
Parc  SRL
(PARC I)

46,44 ha administrare administrator

2. SC  Miroslava
Industrial
Parc  SRL
(PARC II)

25,2 ha administrare administrator

Total (ha) 71,64 administrare administrator

Terenul are acces la**): -  acces  direct  la  drum
judeţean

- acces direct la centura
ocolitoare a municipiului
Iași

-  acces  la  drumul
european E583, situat la
aproximativ  300  m
distanta

NOTĂ:

*) Se va preciza una din formele prezentate
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**) se va preciza:drumul european și/sau naţional și/sau judeţean și/sau șoselele ocolitoare de 
centură.

8. Faţă de suprafaţa de teren prevăzută în titlul de parc industrial (Parc I şi Parc II), de
71,64 ha, societatea administrator administrează o suprafaţă:

a)  diminuată cu 0 ha 1), destinate altor activităţi decât cele specifice parcurilor
industriale;

NOTĂ:

1)  Înstrăinarea  terenurilor  către  investitorii  localizaţi  în  parcul  industrial,  care  continuă  să
desfășoare  activităţi  specifice  parcurilor  industriale,  nu  constituie  diminuare  a  suprafeţei
parcului industrial.

b) mai mare cu 0 ha.

9. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 71,64 ha
100%  (% din totalul suprafeţei Parcului Industrial I și II). 

10. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul
2020: 

-  Activităţi de promovare a oportunităţilor de investiţii  în Parcul Industrial Miroslava la
evenimente interne și internaţionale, dar și în mass media (reviste, ziare, TV)

-  Întâlniri,  discuţii  și  diligenţe  multiple  în  vederea  atragerii  de  investitori  din  ţară  și
străinătate

- Realizarea de lucrări de infrastructură în perimetrul Parcului Industrial Miroslava (drumuri
interioare, apă, gaz, canalizare, electricitate). 

- Organizarea a mai multe licitaţii publice de atribuire a terenului către rezidenţii Parcului
Industrial. La momentul actual, gradul de ocupare cu rezidenţi a suprafeţei Parcului
Miroslava Industrial I este de aproximativ 95 %, iar al Parcului Miroslava Industrial II
este de aproximativ 12 %. În prezent, au fost atribuite 55 de parcele de teren pentru
construcţia de hale de producţie și depozitare, valoarea totală a investiţiilor urmând a
se  ridica  la  aproximativ  76  milioane  Euro.  De  asemenea,  preconizăm crearea  unui
număr de aproximativ de peste 2500 locuri de muncă în cadrul firmelor care vor activa
în Parcul Industrial Miroslava.
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10.1.  Conform  bilanţului  contabil  din  ultimii  trei  ani,  societatea  administrator  a
înregistrat: 

în anul 2020 profit / pierdere 

în anul 2019 profit / pierdere 

în anul 2018 profit / pierdere 

10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie:

a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: da/nu

b) a fost divizat:                                             da/nu

c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă:      da/nu

11. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent şi furnizorii acestora:

- calculul facilităţilor prevăzute de Codul Fiscal și Legea nr. 186/2013:
o de care a beneficiat societatea administrator sau iniţiatorii parcului 

industrial;
o de care au beneficiat firmele care își desfășoară activitatea în parcul 

industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.
- calculul altor modalităţi de acordare (precizaţi actul normativ/programul de 

dezvoltare și furnizorul):
o de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial;
o de care au beneficiat firmele care își desfășoară activitatea în parcul 

industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

SC Miroslava Industrial Parc SRL (PARC I)

Beneficiar: SC Miroslava Industrial Parc SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 

Anul n*):

Anul n+1:
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...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2015 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

                0

Anul n+1:

Anul 2016 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+2 

Anul 2017: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)
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Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+4 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+5 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

*)  vor  fi  precizate informaţii  specifice pe fiecare an în  parte,  de  la  obţinerea  titlului  de parc
industrial/declarate prin hotărâre a Guvernului.

Beneficiar: SC Bronson SRL

 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 1.250 

Anul n*): 2016

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei:  2020

Ajutor de stat/ minimis
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Anul n):

Anul 2016

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2017: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+3 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+4 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Look Ahead SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 5.000 

Anul n*): 2016

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei: (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare,
se specifică anul estimat): 2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2016

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2017: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2 
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Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+3 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+4 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Deme Macarale SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 1.250 

Anul n*): 2016

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei :2020
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Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2016

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2017: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+3 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 
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Anul n+4 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Biotop Energy SRL, Contract reziliat la data de: 04.04.2018  

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2016

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2016

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2017: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,

- scutire de la plata impozitului pe teren 0 
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Codul Fiscal şi clădiri

Anul n+2 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Beneficiar: SC  Mira Export SRL – Contract reziliat la data de: 10.09.2017 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*):2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 :  

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Beneficiar: SC Zetrix Street SRL– Contract reziliat la data de: 28.12.2017 

12



Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

                0

Beneficiar: SC Electra SRL (teren lot I şi II)

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 12.500

Anul n*): 2017

Anul n+1:

.... 

Anul finalizării investiţiei : 2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017: 
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Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

0

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  258
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

338,298
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Beneficiar: SC Viarom Construct SRL, - Contract reziliat la data de 22.11.2018

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Beneficiar: SC Dogav Grup SRL
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Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 1.250 

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei: 2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  261
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

8,016

Beneficiar: SC Yxantia SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)
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Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Mecon Iaşi SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021 
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Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0
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Beneficiar: SC Misavan Trading SRL, Contract reziliat la data de 23.10.2018

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0 

Beneficiar: SC Fildas Trading SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 12.000 

Anul n*): 
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Anul n+1:

Anul finalizării investiţiei:  2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

                0 

Anul n+2

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

164,564
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Codul Fiscal

HCL  nr.  262
19.12.2019

Beneficiar: SC Energy Logistic Park SRL, Contract reziliat la data de 28.04.2018

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):   contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0
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Beneficiar: SC Inovalabel SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 45.500 

Anul n*): 

Anul n+1:

Anul finalizării investiţiei: 2018

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 
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Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  260
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

137,745

Beneficiar: SC Zupfineste SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 750 

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei:  2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

                0

Anul n+1 
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Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  270
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

13,644

Beneficiar: SC Knuth SRL, Contract reziliat la data de 01.06.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017
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Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

                0 

Anul n+2

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Allmetech Tools & Machines SRL
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 (denumirea societăţii schimbată în : SC Knuth -Allmetech SRL)

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Anul n+3 
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Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

           (mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Masterprint SRL  

(denumirea societăţii schimbată în : SC NX Print SRL)

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Anul n+3 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

           (mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar: SC Cuptor de Vis SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):
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Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

                0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Beneficiar: SC Gemini Cad Systems SRL,- Contract reziliat la data de 27.12.2018
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Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2017

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  - Contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2017 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Ebookkeeper SRL ,- Contract  Reziliat la data de 28.05.2019 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
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specifică anul estimat):   contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Mega Edile Iași SRL,- Contract  Reziliat la data de 03.06.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):   contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2018: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Cape Deli Eu SRL-  începând cu 24.06.2020 SC Ama R&D Groupe   SRL
se   subrogată în întregime în drepturile şi obligaţiile SC  Cape Deli Eu SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022
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Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Vetro Solutions SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

34



Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Beneficiar:  SC Amadam SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 1.500
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Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei  : 2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  271
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

            20,543
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Beneficiar:  SC AG Steel Building & Cladding SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 1.750

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei : (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare,
se specifică anul estimat): 2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 
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Codul Fiscal

Beneficiar:  SC Grimaco Company SRL,- Contract  Reziliat la data de 20.06.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):   contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Beneficiar:  SC  Casa Lebada SRL (începând cu decembrie 2019 SC Țigla Tonmir SRL se
subrogată în întregime în drepturile şi obligaţiile SC  Casa Lebada SRL) 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria Legea Exp: 0
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Miroslava 186/2013,
Codul Fiscal, 

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

Beneficiar:  SC  Axle International SRL,- Contract  Reziliat la data de 15.02.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Screen-O Transfer  SRL
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Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Beneficiar:  SC   Trevis Grup SRL
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-denumirea societăţii schimbată la data de 29.10.2020 în : SC Trevis Moulds S.R.L.

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 4.500 

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  2020 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

42



Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Beneficiar:  SC Onitrade Ltd  SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 
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Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

Beneficiar:  SC Ecolight Electric SRL,- Contract  Reziliat la data de 28.06.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):   contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Beneficiar:  SC  Mapa Rom Invest  SRL,- Contract  Reziliat la data de 26.07.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Pumps Factory SRL
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Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0     

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 

46



Beneficiar:  SC Capex Construct  SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 500

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei : 2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

                0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

               0 
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Beneficiar:  SC  Global Alliance  SRL – Contract Reziliat la data de 06.11.2020

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

48



Beneficiar:  SC  Magnum Therm  SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 
Anul 
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria Legea Exp: 0
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Miroslava 186/2013,
Codul Fiscal, 

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

Beneficiar:  SC  Licurici Impex  SRL, - Contract  Reziliat la data de 01.09.2020.

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC  Bitumax SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 2.500

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei : 2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018- 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Codul Fiscal

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC All Food Park SRL 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria Legea - scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Miroslava 186/2013,
Codul Fiscal

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Into SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Stef – Invest SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 
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Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Resonance Distribution SRL 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 5.170,220

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei:  2019

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 
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Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+3 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

HCL  nr.  259
19.12.2019

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              18,993 

Beneficiar: SC Autotransport Nec Impex SRL, - Contract  Reziliat la data de 11.02.2019

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:
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...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  contract  reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC  Brio Group SRL (teren lot I)

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC  Brio Group SRL (teren lot II)

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):
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Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC All Green SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)
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Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

            0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

           (mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar:  SC Madras Comp SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 500

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei: 2019 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):
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Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar:  SC Panoterm Import Export SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis
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Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar:  SC Plastic & Paper Distribution SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 400

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei : 2019

Ajutor de stat/ minimis
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Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal, 

Exp:

scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

0

Beneficiar:   SC  Concret  Drum  SRL – începând  cu  25.06.2020  SC  Misavan  Trading
se   subrogată în întregime în drepturile şi obligaţiile SC  Concret Drum SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:
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...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Grafik Knopf SRL 

-denumirea societăţii  schimbată  la  data de  31.07.2019  în  :  S.C.  Apollo  Fiber
Optics S.R.L.
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-  începând  cu   30.12.2020 SC  CATENA SRL  se   subrogată  în  întregime  în
drepturile şi obligaţiile SC  Apollo Fiber Optics SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Beneficiar:  SC Pharma  SA

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria Legea - scutire de la plata impozitului pe teren               0 
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Miroslava 186/2013,
Codul Fiscal

şi clădiri

Beneficiar:  SC Ambra Sign SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021 

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Sophia  2004 SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

             0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria Legea - scutire de la plata impozitului pe teren               0 
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Miroslava 186/2013,
Codul Fiscal

şi clădiri

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Perspectives Constructions Invest SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat):  parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

              0 

Anul n+1 
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Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:  SC Microbit Electronic SRL,- Contract  Reziliat la data de 26.09.2018 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2018

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): contract reziliat

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2018 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Beneficiar:   SC BCC Agregate Betoane SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 7.500

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei :2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Beneficiar:   SC Sermob Design  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC  Sermecom Autotrading  SRL   

- începând cu 04.02.2020 SC Sermecom Autotester SRL  se   subrogată în întregime în
drepturile şi obligaţiile SC  Sermecom Autotrading  SRL

-  începând cu 01.07.2020 SC Resonance Distribution  SRL se   subrogată în întregime în
drepturile şi obligaţiile SC  Sermecom Autotester   SRL
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Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):-

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 – parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:    SC  NC  Transport  Logistic    SRL    - începând  cu    01.10.2020
SC   Autotransport  Nec  Impex  se  subrogată  în întregime în drepturile şi obligaţiile
SC  NC Transport Logistic   SRL

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  -

Anul n*): 2019
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Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC  Automatic Invest SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...
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Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2019: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC  Wark Trust Com  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:
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...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+2 

Anul
2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria 
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC  Agnel Industry  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022
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Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC Fabrica De Bere   SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum
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(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+2 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC Self Trust  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)
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Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC  Hidrosmart  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 
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Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

Beneficiar:   SC   Alda Tehno Steel  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): parţial 2021 - parţial 2022

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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Beneficiar:   SC  West Star  SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): -

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se
specifică anul estimat): 2021

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 
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 SC Miroslava Industrial Parc SRL (PARC II)

Beneficiar :   SC   MENNEKES ELECTRIC   SRL   

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei): 55.000

Anul n*): 2019

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei : 2020

Ajutor de stat/ minimis

Anul n):

Anul 2019 - 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

Exp:

- scutire de la plata impozitului pe
teren şi clădiri

               0 

Anul n+1 

Anul 2020: 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum

(mii lei)

Primăria
Miroslava

Legea
186/2013,
Codul Fiscal

- scutire de la plata impozitului pe teren
şi clădiri

              0 

12. Contribuţia parcului industrial la Produsul intern brut al României, în anul 2020.
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  Nu putem face încă o analiză a contribuţiei Parcului Industrial în PIB-ul României.

13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:

Reţele: Observaţii 

Energie electrică da  / nu   

Telecomunicaţii da  / nu 

Gaze naturale da  / nu  

Alimentare apă da  / nu  

Canalizare da  / nu  realizată parţial, în curs de finalizare

Drumuri da  / nu  

Cale ferată da  / nu 

Depozitare deșeuri da  / nu  

Altele (se vor specifica) ...

Alte lucrări: împrejmuire cu gard

Post transformare da  / nu   

Staţie epurare a apelor uzate da  / nu  

Staţie pompare apă da  / nu 

Parcare da  / nu  

Altele (se vor specifica) ... 

Servicii:

Hotel da  / nu 

Sală conferinţe da  / nu 

Spaţiu expoziţional da  / nu 

Bancare da  / nu 

Cabinet medical da  / nu 

Management (pază, iluminare 
exterioară, curăţenie 
exterioară) da  / nu 
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Altele (se vor specifica) ... 

14. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de
raportare (decembrie 2020):

Nr
.
cr
t.

Denumire Clasificare
întreprin-

dere 

microîntre
prindere /

mică /
mijlocie /

mare

Anul
localizării

Descrierea
activităţilor
desfăşurate 

(conform cod
CAEN şi CPSA)

Nr.
salariaţi

**)

Țara de
origine a
agenţilor
economici

*)

1. SC INOVALABEL
SRL

mică decembrie
2018

Producţia  şi
comercializare
etichete
autocolante
(1729, 1812)

147 societate
având
capital
elveţian

2. SC RESONANCE
DISTRIBUTION
SRL

mică februarie
2019

Producţie  şi
distribuţie
materiale  şi
echipamente
electrice

(4669)

49 societate
având
capital
român

3. SC  DOGAV
GRUP SRL

mică martie 2019 Comerţ  cu
amănuntul
efectuat  în
afara
magazinelor,
standurilor,
chioşcurilor  şi
pieţelor

(4673,4791
4399,4391,
4799)

3 societate
având
capital
român
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4. SC  FILDAS
TRADING SRL

mică aprilie 2019 Distribuţie  de
medicamente

(8299,8230,
7990,7311,
7021,6820)

70 societate
având
capital
român

5. SC  MADRAS
COMP SRL

mică mai 2019 Comerţ  cu
motociclete,
piese  şi
accesorii
aferente,
întreţinerea  şi
repararea
motocicletelor

(4540)

11 societate
având
capital
român

6. SC
ZUPPFINESTRE
SRL

mică iulie 2019 Producţie
tâmplărie
termoizolantă
pvc şi aluminiu

(4399,4673,
4942,4329,432
1,4391,4344,43
33,4332,4312,4
31,4120,1610,
1623)

23 societate
având
capital
român

7. SC  AMADAM
SRL

mică august 2019 Comerţ  cu
ridicata  de
piese  şi
accesorii auto

(4531)

1 societate
având
capital
român

8. SC  ELECTRA
SRL

mică noiembrie
2019

Fabricarea
produselor
electronice  de
larg consum

(2611,2640)

157 societate
având
capital
român
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9. SC  PLASTIC&
PAPER
DISTRIBUTIONS
SRL

mică iunie 2019 Comerţ  cu
ridicata
nespecializat

(4690)

9 societate
având
capital
român

10. SC  AG  Steel
Building  &
Cladding SRL

mică ianuarie
2020

 Lucrări  de
construcţii  a
clădirilor
rezidenţiale  şi
nerezidenţiale

(4120 )

64 societate
având
capital
român

11. SC   LOOK
AHEAD SRL

mică mai 2020 Activităţi  de
consultanţă
pentru  afaceri
şi  management
(7022)

9 societate
având
capital
român

12. SC   BRONSON
SRL

mică august 2020 Alte
transporturi
terestre  de
călători 

(4939)

9 societate
având
capital
român

13. SC   TREVIS
MOULDS SRL

mică  septembrie
2020

 Fabricarea
uneltelor

(2573)

11 societate
având
capital
român

14. SC   BITUMAX
SRL

mică septembrie
2020

Fabricarea altor
produse  din
minerale
nemetalice
(2399)

1 societate
având
capital
român
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15. SC  BCC
BETOANE SRL

mică septembrie
2020

 Fabricarea
betonului

(2363)

9 societate
având
capital
român

16. SC  DEME
MACARALE
SRL

mică septembrie
2020

Alte  lucrări
speciale  de
construcţii
(4399)

9 societate
având
capital
român

17. SC   CAPEX
CONSTRUCT
SRL

mică noiembrie
2020

Lucrări  de
construcţii  a
drumurilor  şi
autostrăzilor
(4211)

9 societate
având
capital
român

18. SC  MENNEKES
ELECTRIC SRL

mică   decembrie
2020

Fabricarea  de
echipamente
electrice  şi
electronice
pentru
autovehicule  şi
pentru motoare
de autovehicule
(2931)

9 societate
având
capital
german

Total operatori economici localizaţi în parcul industrial: 55

*) Se completează pentru agenţii economici care au asociaţi / acţionari cu domiciliul / sediul în
străinătate, ţara de provenienţă.

**) Se completează cu numărul efectiv  al  salariaţilor  existenţi  în  parcul industrial  la  momentul
raportării.

15. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie
2020):

Societatea-administrator

(Nr. persoane)

13

Agenţii  economici  locatari  în  parcul
industrial administrat

600
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(Nr. persoane)

16. Descrieţi domeniile în care consideraţi necesară intervenţia Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de
reglementare în domeniul parcurilor industriale:

- Având în vedere importanţa strategică a Parcurilor Industriale în dezvoltarea durabilă a
economiei  naţionale,  ar  fi  benefică  o  susţinere  mai  puternică,  inclusiv  financiară  a
Parcurilor  Industriale în vederea dezvoltării  infrastructurii,  lucrări  care necesită costuri
importante din partea Parcurilor Industriale.

17. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:   

a.) respectă și monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea
nr. 186/2013;

b.) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat
oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;

c.) încheie contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului,
selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;

d.)  asigură  rezidenţilor  parcului  dreptul  de  folosinţă  asupra  unităţilor  care  formează
obiectul contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia;

e.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune;

f.) efectuează lucrările și serviciile de mentenanţă reparaţii și/sau modernizări, convenite,
după  caz,  asupra  infrastructurii  parcului,  astfel  încât  să  asigure  rezidenţilor  parcului
folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;

g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm,
cu  titlu  exemplificativ,  energie  termică,  apă,  servicii  de  canalizare,  servicii  de
telecomunicaţii, gaze naturale;

h.) elaborează strategia de organizare, funcţionare și dezvoltare a parcului industrial;

i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și al avizierului,
inclusiv a ajutoarelor de minimis/stat, potrivit alin. (4), art. 20 al Legii nr. 186/2013;

j.)  gestionează fondurile financiare  obţinute din activitatea de administrare a parcului
industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare și dezvoltare a parcului
industrial;

k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare și dezvoltare a parcului
industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori
cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere și/sau dezvoltare
și/sau  retehnologizare  a  infrastructurii  parcului  industrial  (pentru  acest  punct,  vor  fi
comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial,
privind opţiunile societăţii administrator);
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l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare și dezvoltare a parcului
industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în
condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale (pentru acest
punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter
confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

m.) colaborează și cooperează cu autorităţile publice centrale și/sau locale, interne și/sau
comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în
scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;

n.) colaborează și cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ
și industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării
strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

De  asemenea,  declar  pe  propria  răspundere  că  terenul  parcului  industrial  nu  este
afectat de nicio  sarcină  tabulară, dezmembrământ  al  dreptului  de proprietate privată,
ipotecă,  măsură  asiguratorie  sau  procedură  de  executare  silită,  cu  excepţia  oricăror
servituţi de trecere, precum și a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de
credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor
credite  bancare  contractate  de  către  administratorul  parcului,  în  vederea  finanţării
investiţiilor  de  întreţinere  și/sau  dezvoltare  și/sau  retehnologizare  a  infrastructurii
parcului industrial.

 Reprezentantul legal al societăţii de administrare

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL

CODINĂ DOREL MARIAN

Administrator

Contact

Persoană de contact

(funcţia în cadrul societăţii administrator)

CODINĂ DOREL MARIAN

Administrator

Adresa de corespondenţă (poștală) a 
societăţii administrator

SC Miroslava Industrial Parc SRL

sediul social: Str. Constantin Langa, nr. 93, 
birou 3 (Primăria comunei Miroslava), jud. Iași

punct de lucru:  loc. Brătuleni, com.Miroslava,
str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World
Vision Center, jud.Iași

Telefon tel: 0748.66.33.44

Fax
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e-mail *) office@miroslavaindustrial.ro

Web site propriu: www.miroslavaindustrial.ro

Pagina de web unde este publicat raportul
privind facilităţile fiscale:

 www.miroslavaindustrial.ro

* adresa de e-mail la care pot fi transmise materiale de interes pentru parcul industrial.

NOTĂ: Modelul de raport în format .doc este trimis prin e-mail fiecărei societăţi-administrator de
parc industrial. În situaţia în care nu a fost primit mesajul, recomandăm să comunicaţi adresa de e-
mail și să solicitaţi modelul de raport în formă electronică, la telefon: 021.314.81.99.
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