
Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorehe

norAnAREA NR zs2tzo2o

pentru modificarea;i completarea HCL nr.27512020 privind aprobarea acordirii
unui ajutor de minimis pentru stimularea investi{iilor in cadrul lMM-urilor instalate

in parcul industrial cartierul C0mpul Frumoso Municipiul Sfffntu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfintu Gheorghe, in gedin{I ordinarl:
Avdnd ?n vedere Raportul de specialitate nr. 512651202Q al Biroului Monitorizare

Societdlii Comerciale qi Servicii Comunitare de Utilitdli Publice din cadrul Primdriei
Municipiului Sfdntu Gheorghe;

Avdnd in vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului
public Ei privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturi qi dezvoltare regional6 gi

Comisiei pentru administralie locald, juridicS, ordine public[, drepturile omului, legislalia
muncii qi disciplind ale Consiliului Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b 9i alin. (14) din OUG nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a qi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprobd modificarea qi completarea HCL nr. 27512020 privind
aprobarea acorddrii unui ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor in cadrul IMM-
urilor instalate in parcul industrial cartierul Cdmpul Frumos, Municipiul Sfhntu Gheorghe,
prin introducerea dupd articolul 3, a trei noi articole art. 3r ,3',3' , cu urmdtorul cuprins:

"ART. 31 - Cererile de finanlare se pot depune in perioada 06 octombrie, ora 8.00 -
18 decembrie2020, ora 14.30 la sediul Camerei de Comer! qi Industrie Covasna, situatin
Municipiul Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 17,jud. Covasna, Romdnia. Cererile depuse in
afara acestui interval nu vor fi luate in considerare.

ART. 32 - Aprobarea/respingerea cererilor de finanfare se va efectua pdnd la data de

26 decembrie 2020 gi va fi comunicatd pe site-ul Camerei de Comer,t qi Industrie Covasna
(www.ccicv.ro).

ART. 33 - Cererile de tragere pot fi depuse pdnd in data de 04 decembrie 2022, ora
14.30 la sediul Camerei de Comer,t Ei Industrie Covasna, situat in Municipiul Sf. Gheorghe,
str. Oltului,nr. 17,jud. Covasna, Romdnia. Cererile depuse dupd aceastd datd nu vor fi
luate ?n considerare, solicitantul pierz6nd dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor
efectuate. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singurd cerere de tragere."

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hot[rdri se insdrcineazd primarul
municipiului Sffintu Gheorghe, Camera de Come( qi Industrie Covasna, Direclia
Economic6 qi Biroul Monitorizare Societdli Comerciale qi Servicii Comunitare de Utilitdli
Publice din cadrul Primdriei Municipiului Sfbntu Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe, la 24 septembrie
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