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MunicipiuluConsiliul Localal i Sfdntu Gheorghe

norAnAnnA NR 274t2020

privind aprobarea acordtrrii unui ajutor dle minimk pentru stimularea investi{iilorin
cadrul IMM-urilor din Municipiul Sfflntu Gheorghe, judeful Covasna, afectate de

epidemia CO\rID 19

Consiliul Local al Municipiului Sffintu Gheorghen ln gedin{i extraordinari:
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 43661120.08.2020 al Biroului

Monitorizare Societlfii Comerciale Ei Servicii Comunitare de Utilit6fi Publice din cadrul
Primnriei Municipiului Sfhntu Gheorghe;

Av6nd in vedere Analiza de oportunitate nr. 44373125.08.2020 privind aprobarea

acordirii'unui ajutor de minimis pentru stimularea investi{iilbr in cadrul IMM-urilor din
Municipiul Sftntu Gheorghe, judegul Covasna, afectate de epidemia COVID 19, a
Comisiei pe*tru administrmea domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget,
finante, aggicultur[ qi dezvoltare regionali;

Av6nd in vedere dovada inform6rii Institufiei Prefectului nr. 9806/25.08.2020 qi

dovada informirii Consiliului Judefean Covasna nr.9498160.08.2020 privind intenlia de a

institui ajutorul de minimis pealru stimularea investiliilor in cadrul IMM-urilor din
municipiul Sffirru Gheorghe, judelul Covasna, afectate de epidemia COVID 19;

Avdnd labazil Avizul favorabil Consiliul Concurentei, nr. 109801202A referitor la
proiectul de hot{rfue privind aprobarea acord6rii unui ajutor de minimis pentru stimularea

investifiilor in cadrul IMM-urilor din Municipiul Sfantu Gheorghe, judepl Covasn4
afectate de epidemia COVID 19;

Avdnd in vedere Avizele favorabile ale Comisiei penffu administrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, economic, buget, frnanfe, agricultur6 qi dezvoltare regionald qi

Comisiei pentru administra{ie locald, juridicq ordine publicS, drepturile omlrlui, legisla{ia

muncii qi disciplinfl ale Consiliului Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe;
Avflnd in vedere prevederile Legii nr. 34612004 privind stimularea infiinflrii qi

dezvoltarii intreprinderilor mici qi mijlocii, cu modific6rile qi completlrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 140712013

privind aplicarea art. 107 $i art. 108 din Tratatul privind Funclionarea Uniunii Europene

ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.352lL din24
decembrie 2013:

Luind in considerare dispoziliite OUG w.7712014 privind procedurile na{ionale in
domeniul ajutorului de stat precum gi pentru modificarea qi completarea Legii concurenfei

nr.2111996, cu modificirile gi completErile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Legii m. 227DAfi privind Codul fiscal cu modifichrile

qi complet6rile ulterioare ;

AvSnd tn vedere prevederile HG nr. 112016 privind Normele metodologice de

aplicare a Legii nr.22712015, cu modificlrile qi completiirile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu

modificlrile qi completirile ulterioare ;

in temeiul prevederilor art.l I alin. (1), art. 204 Ei art. 2lA din Legea nr. 31/1990 a

societdtilor comerciale, republicatE, cu modific[rile qi completlrile ulterioare;
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In conformitate cu art.129 alin. (2) lit. b qi alin. (14) din OUG ttr.57l20l9 privind
Codul adminishativ, cu modifichrile qi completirile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. (3) lit" a qi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG w.5712019
privind Codul adrrinistrativ, cu modific[rile qi completiirile ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprob6 acordarea unui ajutor de minimis pentru stimularea
investiliilor tn cadrul IMM-urilor din Municipiul Smntu Gheorghe, judelul Covasna,
afectate de epidernia COVID 19, anex6 laprezentahot6rdre, din care face parte integrant5.

ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se va face
numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul
Comisiei Europene w. 140712013 privind aplicarea art, l$7 qi 108 din Tratatul privind
Funclionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jumalul Oficial al
Uniunii Europene w.L 352 d1r124.12.2013. .

ART. 3. * Prezenta schem6 de ajutor nu inti sub incidenfa obligatiei de notificare
c6tre Comisia Europeand, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
140712013 privind aplicarea art. 107 qi 108 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii
Europene ajutoare,lor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L
35211 din24.12.2A8.

ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotdrf,ri se insErcineaz[ Primarul
Municipiului Sfhntu Gheorghe, Camera de Comerf qi Industrie Covasna, Direcfia
Economic6 qi Biroul Monitorizare Societi[i Comerciale qi Servicii Comunitare de Utilitefi
Publice din cadrul Prirrrnriei municipiului Sftntu Gheorghe.

Sftntu Gheorghe, la 16 septembrie 2020.

PRE$EDINTE, DE $EDINTA
Toth-Birtan Csaba GENERAL
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