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

1. Ajutor de minimis pentru scutire a taxei pentru autorizatia de construcție pentru obiectivul 

“Fabrica de Prefabricate”, in valoare de 140.826,5 lei, acordată de Primăria Municipiului Dej 

pentru SC Samus Tec SA.  

Valoare deviz construcții x 0,01 lei = valoare taxă autorizație de construcție 

14.082.649,67 lei x  0,01 lei = 140.826,5 lei 

 

2. Ajutor de minimis pentru scutire la plata impozitului pe teren (2018) aferent Parcului 

Industrial Dej MG TEC, în valoare de 93.010 lei, acordată de Primăria Municipiului Dej 

pentru SC MG TEC Grup SA. 

Suprafață de teren x 0,5533 lei/mp = impozit pe teren 

168.100 mp x 0,5533 lei/mp = 93.010 lei 

 

3. Ajutor de minimis pentru scutire la plata impozitului pe teren (2019) aferent Parcului 

Industrial Dej MG TEC, în valoare de 50.738 lei, acordată de Primăria Municipiului Dej 

pentru SC MG TEC Grup SA. 

 

4. Ajutor de minimis pentru scutire a taxei pentru autorizatia de construcție pentru obiectivul  

“Înființare unitate de producție pentru SC MG TEC Industry SRL”, în valoare de 673.489,50 

lei, acordată de Primăria Municipiului Dej pentru SC MG TEC Industry SRL. 

 
- calculul facilităţilor prevăzute de Codul Fiscal şi Legea nr. 186/2013: 

o de care a beneficiat societatea administrator sau iniţiatorii parcului industrial; 
o de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul 

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

dezvoltare şi furnizorul): 
o de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial; 
o de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul 

industrial, în măsura în care deţineţi informaţii. 

 
Beneficiar: 1. SC Samus TEC SA 
         2. SC MG Tec Grup SA 

        3. SC MG TEC Industry SA 
 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):  
Anul 1*): 
Anul 2017: 0 lei 
Anul 2018: 370.007,25 lei 
Anul 2019: 1.610.506,45 lei 
... 
Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de 
raportare, se specifică anul estimat): 2020 

Ajutor de stat/ minimis 
Anul 1*): 140.826,5 lei 
Anul 2017 



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

 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum 
(mii lei) 

Primăria 

Municipiului 

Dej 

HCL nr. 

157/28.11.2017 
scutire de la plata taxei pentru 

autorizația de construcție 
 

140.856, 5 lei 

Anul 2*: 93.010 lei 
Anul 2018 

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum 
(mii lei) 

Primăria 

Municipiului 

Dej 

Dispoziția nr. 

223/21.03.2018 

scutire de la plata impozitului pe 

teren 

93.010 lei 

Anul 3*:  724.227,5 lei 
Anul 2019 

Primăria 

Municipiului 

Dej 

Dispoziția nr. 

779/25.02.2019 

scutire de la plata impozitului pe 

teren 

50.738 lei 

Primăria 

Municipiului 

Dej 

HCL nr. 

75/30.05.2019 

scutire de la plata taxei pentru 

autorizația de construcție 

 

673.489,50 lei 


