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Consiliul Local al Municipiulu iSf6ntu Gheorghe

HOTARAREA NR 2751202A

privind aprobarea acordirii unui ajutor lle minimis pentru stimularea investidiilor
in cadrul lMM-urilor instalate in parcul industrial cartierul Cflmpul tr'rumos,

Municipiul Sfintu Gheorghe

Consiliul Local aI Municipiului Sff,ntu Gheorgher ln qedin{I extr*ordinari:
Avf,nd in vedere Raportul de specialitate w" 43.66612020 al Biroului Monitorizare

Societ6lii Comerciale Ei Servicii Comunitare de Utilitil{i Publice din cadrul Primdriei
Municipiului Sfentu Gheorghe;

AvAnd in vedere Analiza de oportunitate nr. 44373125.08.2020 privind aprobarea
acordlrii" unui ajutor de minimls pentru stimularea investiliilor in cadrul lMM-urilor
instalate in parcul industrial cartierul Cdmpul Frumos, Municipiul Sfdntu Gheorghe, a
Comisiei pentru administrarea domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget,
finante, agriculturE qi dezvoltare regionald;

Avdnd in vedere dovada inform6rii Instituliei Prefectului nr.9805125.08.2020 qi

dovada informlrii Consiliului Judefean Covasna w.9499126.08.2020 privind intenlia de a
institui ajutorul de minimis pentru stimularea investiliilor in cadrul lMM-urilor instalate in
parcul industrial cartierul Cflmpul Frumos, municipiul Sfhotu Gheorghe

Av0nd Labazd Avizul favorabil Consiliul Concuren{ei nr. 109811202A referitor la
proiectul de hotfudre privind aprobarea acord6rii unui ajutor de minimis pe,ntru stimularea
investdiilor in cadrul lMM-urilor instalate in parcul industrial cartierul Cflmpul Frumos,
municipiul Sftntu Gheorghe

Av6nd in vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru adrninistrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finan{e, agricultur6 qi dezvoltare regionali qi

Comisiei penku administrafie local6, juridisa ordine public6, drepturile omului, legisla{ia
muncii qi disciplin6 ale Consiliului Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinf5rii qi

dezvoltirii intreprinderilor mici qi mijlocii, cu modific6rile qi completlrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Regulamenftlui Uniunii Europene nr. 140712013

privind aplicarea art. 107 $i art. 108 din Tratatul privind Func{ionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene w.352lL din24
decembrie 2013;

Luend in considerare dispoziliile OUG nr.7712014 privind procedurile nafionale in
domeniul ajutorului de stat precun gi pentru modificarea qi completarea Legii concurenfei
w.2111996, cu modificirile qi complettrrile ulterioare;

Av0nd in vedere prevederile Legii nr. 227DA$ privind Codul fiscal cu modific6rile
qi completlrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile HG ur. 112016 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii w.22712015, cu modificfirile qi complettuile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 2nDA06 privind finanlele publice locale, cu
modificlrile Ei completirile ulterioare;

In terneiul prevederilor art. I I alin. (t), art. 2A4 qi art. 210 din Legea nr. 31/1990 a

societE{ilor comerciale, republicatE, cu modificirile qi completirile ulterioare;
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in conformitate cu prevederile axt. 129 alin. (2) lit. b qi alin. (14) din OUG nr.

57nWg privind Codul administrativ, cu modificirile qi complet[rile ulterioare;
ln temeiul art. 139 alin. (3) lit. a qi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG m. 57/2019

privind Codul adrninistrativ, cu modific6rile qi complet6rile ulterioare;

HOTtrRA$TE

ART. 1. - Se aprobd acordarea unui ajutor de minimis pentru stimularea

investdiilor in cadrul IMM-urilor instalate in parcul industrial cartierul CAmpul Frumos,

Municipiul Sfentu Gheorghe.
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 afi. 107 qi 108 din Tratatul privind
Funcfionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. L 352 d:ri,24.12.2013. .

ART. 3. - Prezenta schem6 de ajutor nu infi6 sub incidenla obligafiei de notificare
cltre Comisia European6, ln conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

l4}7l20l3 privind aplicarea art. 107 qi 108 din Tratatul privind func{ionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jumalul O{icial al Uniunii Europene nr. OJ L
35211 dlrl.24.12.2013.

ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotf,r6ri se ins[rcineazd Primarul
Municipiului Sfhntu Gheorghe, Camera de Comerf qi Industrie Covasna, Direc]ia
Economici qi Biroul Monitorizare Societ6{i Comerciale gi Servicii Comunitare de Utilit6fi
Publice din cadrul Prim[riei Municipiului Sfbntu Gheorghe.

Sfentu Gheorghe, la 1 6 septembrie 2020.

PRE$EDrr.ITE DE $EDINTA
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