
Beneficiar: S.C. ARED S.A.

 Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):
Investitiile si alte costuri legate de acestea -Valoarea investitiei -26.013.007,84 RON.
Costuri eligibile totale – Valoarea eligibila totala a investitiei – 17.783,024,64 lei

Anul finalizării investiţiei  (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se specifică
anul estimat): 31.03.2014 – investitie finalizata.

Ajutor de stat/ minimis:
S.C. ARED S.A. persoana juridica romana cu sediul in Arad, str Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC Arad
sub Nr. J02/2024/2005, in calitate de societatea care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, respectiv
societate membra a asocierii Parc Industrial UTA 2:
Descrierea proiectului -Structura de Sprijin a Afacerilor ARED SA.
- Consta in sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri din Municipiul Arad si din aria de influenta a acestui municipiu
prin crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor care sa dispuna de utilitati (apa - canal, gaz, curent
electric, telefonie si internet) de spatii de productie moderne precum si de servicii administrative
-Constructie cladire administrativa, constructie doua hale de productie, realizare infrastructura drumuri, realizare
retele de apa-canal, realizare de retele de curent electric, realizare retea gaz.
Temeiul juridic relevant (National, UE sau ambele) – existenta pentru amplasamentul din Mun. Arad, str Ovidiu,FN,  
pe care este dezvoltat proiectul  a Titlului de Parc Industrial acordat prin Ordinul M.I.R.A. nr. 325/2007.
Data de inceput si incheiere a proiectului – data de incepere a proiectului 01.09.2011/data de finalizare a
proiectului 31.03.2014
Informatii despre finantarea proiectului – Proiectul a fost finantat prin  POR 2007-2013, Axa prioritara 4
“Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, - Domeniul major de interventie 4.1.
“Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”.

Anul 2016

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum (mii lei)

 Primaria 

Municipiului 
Arad

– Directia 

Venituri

In baza Ordinului nr.
2980/2013 al Viceprim-
ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Legea nr. 186/2013; Legea
nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare
art. 20 al. 1 din Legea nr.
186/2013 s-a optat pentru
scutirea de la plata

impozitului.Regionale si
Admin. Publice

Scutire de la plata impozitului pe
cladirile/terenurile proprietatea S.C.
ARED S.A. amplasate in incinta Parcului
Industrial UTA 2 din Mun. Arad, str.
Ovidiu, FN, jud. Arad.
- pentru terenul detinut in proprietate,
in incinta Parcului Industrial UTA 2,
raportat la prevederile art. 257 lit. l
din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- pentru cladiri, corespunzator cladirilor
ce fac parte din infrastructura Parcului
Industrial UTA 2, in conformitate cu
prevederile art. 250 al. 1 pct 9 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Cladiri = 931.884 lei
Terenuri = 14.163 lei

TOTAL 946.047 lei

Anul: 2014 si 2015

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum (mii lei)

 Primaria 

Municipiului 
Arad

– Directia 

Venituri

 In baza Ordinului nr.

2980/2013 al Viceprim-
ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Legea nr. 186/2013; Legea
nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu
modificarile si
completarile ulterioare
art. 20 al. 1 din Legea nr.
186/2013 s-a optat pentru
scutirea de la plata

impozitului.Regionale si
Admin. Publice

Scutire de la plata impozitului pe
cladirile/terenurile proprietatea S.C.
ARED S.A. amplasate in incinta Parcului
Industrial UTA 2 din Mun. Arad, str.
Ovidiu, FN, jud. Arad.
- pentru terenul detinut in proprietate, in
incinta Parcului Industrial UTA 2, raportat
la prevederile art. 257 lit. l din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- pentru cladiri, corespunzator cladirilor
ce fac parte din infrastructura Parcului
Industrial UTA 2, in conformitate cu
prevederile art. 250 al. 1 pct 9 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Cumulat
2014+2015=193.565,69
lei +195.027,14

lei=388.592,83 lei

Anul 2014

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum (mii lei)

 Primaria 

Municipiului 
Arad

– Directia 

Venituri

 In baza Ordinului nr.

2980/2013 al Viceprim-
ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Legea nr. 186/2013; Legea
nr. 571/2003 privind

 Scutire de la plata impozitului pe

cladirile/terenurile proprietatea S.C.
ARED S.A. amplasate in incinta Parcului
Industrial UTA 2 din Mun. Arad, str.
Ovidiu, FN, jud. Arad.

 - pentru terenul detinut in proprietate,

 Total impozit cladiri si

teren liber 186.376,95 lei
*(cladiri) +7.188,74 lei

*(teren)  =193.565,69 lei



Codul Fiscal, cu
modificarile si
completarile ulterioare
art. 20 al. 1 din Legea nr.
186/2013 s-a optat pentru
scutirea de la plata
impozitului.

in incinta Parcului Industrial UTA 2,
raportat la prevederile art. 257 lit. l din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare.
- pentru cladiri, corespunzator cladirilor
ce fac parte din infrastructura Parcului
Industrial UTA 2, in conformitate cu
prevederile art. 250 al. 1 pct 9 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Anul 2015

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum (mii lei)

 Primaria 

Municipiului 
Arad

– Directia 

Venituri

 

 In baza Ordinului nr.

2980/2013 al Viceprim-
ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Legea nr. 186/2013; Legea
nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu
modificarile si
completarile ulterioare
art. 20 al. 1 din Legea nr.
186/2013 s-a optat pentru
scutirea de la plata
impozitului.

 Scutire de la plata impozitului pe

cladirile/terenurile proprietatea S.C.
ARED S.A. amplasate in incinta Parcului
Industrial UTA 2 din Mun. Arad, str.
Ovidiu, FN, jud. Arad.

 - pentru terenul detinut in proprietate,

in incinta Parcului Industrial UTA 2,
raportat la prevederile art. 257 lit. l din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare.
- pentru cladiri, corespunzator cladirilor
ce fac parte din infrastructura Parcului
Industrial UTA 2, in conformitate cu
prevederile art. 250 al. 1 pct 9 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Total impozit cladiri si 
teren liber 187.838,40 lei 
*(cladiri) +7.188,74 lei 

*(teren)  =195.027,14 lei 

TOTAL 
GENERAL:

  
1.334.639,83 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):
Anul: 2016

 

1.     Construirea unei hale industriale de 6.000 mp pe terenurile cuprinse in parcul industrial UTA, cu o
valoare totala estimata de 3.200.000 lei;
2.     Construirea de drumuri interioare pentru facilitarea accesului la parcelele cuprinse in teritoriul
Parcului Industrial UTA 2 ARAD, cu o valoare totala de estimata de 325.580  lei;

Construirea de retele utilitati-energie electrica, apa potabila, canalizare pluvuala, gaze naturale, iluminat stradal 
pentru facilitarea activitatilor de productie in Parcul Industrial UTA 2 ARAD, cu o valoare totala estimata de 684.255 
lei.

Ajutor de stat / minimis:
Anul: 2011

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare
Cuantum
(mii lei)

 

ORDINUL nr. 2980 din 24 
septembrie 2013

Scutire de la plata impozitului 
pe teren şi clădiri

 

cladiri: 17.385,88 lei
teren: 73.299,34 lei

TOTAL:   90.685,22 lei

Ajutor de stat /
minimis:
Anul: 2012

   

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare
Cuantum
(mii lei)

 

ORDINUL nr. 2980 din 24 
septembrie 2013

Scutire de la plata impozitului 
pe teren şi clădiri

 

cladiri: 17.385,62 lei
teren: 74.067,28 lei

TOTAL:   91.452,9 lei

Ajutor de stat /
minimis:
Anul 2013:

   

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare
Cuantum
(mii lei)

 

ORDINUL nr. 2980 din 24 
septembrie 2013

Scutire de la plata impozitului 
pe teren şi clădiri

 

cladiri: 17.385,62 lei
teren: 93.213,52 lei

TOTAL:   110.599,14

Ajutor de stat /
minimis:
Anul 2014:

   

Primaria Municipiului 
Arad

 

– Directia Venituri

Ordin 2980/24.09.2013;
Art. 250 alin 1. Pct.9 din Legea 
571/2003;
Art. 257 lit. L din Legea 
571/2003;
Regulamentul CE nr. 1998/2006 
privind aplicarea art. 87 si 88 
din tratatul ajutoarelor de 
minimis din Jurnalul Oficial al 
UE

Cheltuieli cu realizarea de 
constructii noi cu scop industrial
sau achizitia de constructii cu 
scop industrial, destinate 
desfasurarii activitatii pentru 
care se solicita finantare

Cladiri
Utilitati
Drumuri
0
0
0

Primaria Municipiului 
Arad

 

– Directia Venituri

Ordin 2980/24.09.2013;
Art. 250 alin 1. Pct.9 din Legea 
571/2003;
Art. 257 lit. L din Legea 
571/2003;
Regulamentul CE nr. 1998/2006 
privind aplicarea art. 87 si 88 
din tratatul ajutoarelor de 
minimis din Jurnalul Oficial al 
UE

Cheltuieli cu taxe pentru 
obtinerea autorizatiilor si 
certificatelor de urbanism la 
bugetul local

Se vor calcula exact in 
momentul investitiei

Primaria Municipiului 
Arad

 

– Directia Venituri

Ordin 2980/24.09.2013;
Art. 250 alin 1. Pct.9 din Legea 
571/2003;
Art. 257 lit. L din Legea 
571/2003;
Regulamentul CE nr. 1998/2006 
privind aplicarea art. 87 si 88 
din tratatul ajutoarelor de 
minimis din Jurnalul Oficial al 
UE

Cheltuieli privind impozitele 
datorate catre bugetul local 
pentru terenuri si constructii

Cladiri
17.647
Terenuri
86.437

TOTAL
  

104.084 LEI



Beneficiar: UTA S.A.
.

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):
Anul: 2016

 

1.     Construirea unei hale industriale de 6.000 mp pe terenurile cuprinse in parcul industrial UTA, cu o
valoare totala estimata de 3.200.000 lei;
2.     Construirea de drumuri interioare pentru facilitarea accesului la parcelele cuprinse in teritoriul
Parcului Industrial UTA 2 ARAD, cu o valoare totala de estimata de 325.580  lei;

Construirea de retele utilitati-energie electrica, apa potabila, canalizare pluvuala, gaze naturale, iluminat stradal 
pentru facilitarea activitatilor de productie in Parcul Industrial UTA 2 ARAD, cu o valoare totala estimata de 684.255 
lei.

Ajutor de stat / minimis:
Anul: 2011

Furnizor Baza legală Modalitatea de acordare Cuantum


