
Anexa la HCL nr.27512020

Schema de ajutor de minimis pentru stimularea irnvestifiilor in cadrul lMM-urilor
instalate in parcul industrial cartierul Cflmpu Frumoso Municipiut SfAntu Gheorghe,

Jude{ul Covasna

Art. 1. - DISPOZITII GENERALE
(1) Prezenta procedurd inritituie o schemd de ajutor de minimis pentru stimularea

investifiilor in cadrul IMM-urilor instalate in parcul industrial cartiertul C6mpu Frumos,
Municipiul Sfentu Gheorghe, jud. Covasna.

(2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor
privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentril (UE) nr. 1407/2a13 al Comisiei
privind aplicarea art. 107 qi 1A8 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al lJniunii Europene nr. OJ L 35211 din
24.12.2013.

(3) Prezenta procedur[ nu intr[ sub inciden{a obligafiei de notificare citre Comisia
Europeand, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei
privind aplicarea art. 107 Si 108 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L352ll din
24.t2.2013.

(4) Schema se aplicd pe raza administrativ-teritorial[ a municipiului Sffintu
Gheorghe.

Lrt.2. - OBIECTML SCHEMEI
Obiectivul general al prezentei scheme il reprezint6 sprijinirea dezvolthrii IMM-

urilor instalate in parcul industrial cartiertul C6mpu Frumos, Municipiul Sfentu Gheorghe,
Judeful Covasna.

Art.3. -BAZALEGALA
Bazalegalh a prezentei scheme e$te constituiti din:
a) Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infrinlarii qi dervoltdrii

intreprinderilor mioi qi mdlocii, cu modificErile qi completlrile ulterioare;
b) Regulamentul Comisiei Europene nr. 140712013 privind aplicarea art.l07 qi 108

din Tratatul privind Funclionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.352124.12,2013;

c) OUG nr. 77DAH privind procedurile nationatre ln domeniul ajutorului de stat,
precum gi pentru modificarea gi completarea Legii concurenleiw.2111996, cu modificfile
qi completiirile ulterioare ;

d) Legea w. 22712015 privind Codul fiscal cu modific6rile qi complethrile
ulterioare;

e) H.G. w. 112016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.22712015,
cu modificfuile gi completirile ulterioare;

0 Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile qi
complet5rile ulterioare;

g) Legea nr. 3ll1990 a societililor, republicatI.
Art.4. - IIEFINITII

- Ajutorul de minimis * ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un
nivel care nu distorsioneazd concurenXa qi/sau comerful cu statele membre;
- lntreprindere - orice entitate care desfd.qoar6 o activitate economicE, indiferent de
statutul juridic, de modul de finanlare sau de existenfa unui scop lucrativ al acesteia; din
aceasti categorie fac parte gi lucrdtorii care desftqoarE o activitate independentE,
intreprinderile familiale, precum qi parteneriatele sau asociafiile care desfh.qoar6, in mod
regulat, o activitate economicd;
- Activitate economici - orice activitate care constfl in fumizarea de bunuri, servicii
sau lucrEri pe o piaf6;



- f;ntreprinderea mijlocie este intreprinderea care axe intre 50 qi 249 de salariafi gi
rcalizeazd o cifrfl de afaceri anualfi neti de p6nd la 50 milioane de euro, echivalent in lei,
sau de{ine active totale care nu deplqesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro. tn cadrul
categoriei MM;
- Intreprinderea mici este inffeprinderea care are intre 10 qi 49 salariali gi
rcalizeazd o cifr6 de afaceri anualE neti de pAnI la 10 milioane de euro, echivalent in Iei,
sau deline active totale care nu dep5qesc echivalentul ln lei a 10 milioane euro.
- In cadrul categoriei IMM microintreprinderea este intreprinderea care are pAnE la
9 salariali qi realizeaz[ o cifr[ de afaceri anualI netd sau de{ine active totale care nu
depI.Eesc echivalentul in lei a 2 milioane euro.
- incadrarea in categoria IMM se va face in funclie de cele 3 tipuri de intreprinderi:
autonome, legate qi partenere, astfel cum sunt acestea definite in Legea rc. 34612004
privind stimularea tnfrin{Arii qi de;rvoltiirii intreprinderilor mici gi mijlocii, cu modific6rile
qi completdrile ulterioare, ce a preluat prevederile Recomand5rii Comisiei Europene nr.361
din data de 6 mai 2003 privind definilia microintreprinderilor, a lntreprinderilor mici qi
mijlocii, publicati ln Jurnalul Oficial al UE w.L 124120.05.2003;
- Intreprindere unictr - conceptul include toate intreprinderile intre care existE cel
pufin una dintre relatiile urmEtoare:

(i) o intreprindere de{ine majoritatea drepturilor de vot ale acfionarilor sau ale
asocia{ilor unei alte intreprinderi;

(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor
de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;

(iii) o intreprindere axe dreptul de a exercita o influenfl dominanttl asupra altei
lntreprinderi ln temeiul unui contract incheiat cu inteprinderea in cauz{ sau ln temeiul
unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o intreprindere care este acgionar sau asociat al unei alte intreprinderi qi care
controleaz6 singur6, inbaza unui acord cu alli aclionari sau asocia{i ai acelei intreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale ac{ionarilor sau ale asociafilor inheprinderii respective.

lntreprinderile care intrefin, prin intermediul uneia sau mai multor inteprinderi,
relaliile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate intreprinderi unice.

- Rata de actualizare este rata de referinffl stabilit[ de cdtre Comisia European[
pentru Romfinia pe baza unor criterii obiective qi publicatl in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene qi pe pagina de web: www.ajutordestat.ro;

- Numirul mediu anual de salaria{i se determin6 pe baza Registrului general de
evidenti a salarialilor, intocmit qi completat conform prevederilor legale in vigoare qi
corespunde numlrului mediu de persoane angajate in lntreprindere in cursul anului,
determinat pe baz* lunar[;

- Intreprindere in dilicultate este considerat6 o intreprindere care se afl6 in oricare
din urmdtoarele situafii:

(l) in cazul unei societifi cu rAspundere limitatii, atunci c6nd mai mult de jum6tate
din capitalul social subscris a disp[rut din cutza pierderilor acumulate. Aceastii situafie
survine atunci cfurd deducerea piierderilor acumulate din rezerve (qi din toate celelalte
elemente considerate ?n general ca fdcAnd parte din fondurile proprii ale societ6fii) conduce
la un cuantum cumulat negativ care depdqegte jumitate din capitalul social subscris;

(2) in cazul unei societ6fi comerciale in care cel pufin unii dintre asociali au
r6spundere nelimitati pentru datoriile societilii, atunci cflnd mai mult de jumdtate din
capitatlul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societd{ii, a dispfirut din cauza
pierderilor acumulate;

(3) atunci c6nd intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenfd sau
indeplineqte criteriile prevdzute de legislalia nalionalI pentru inilierea unei proceduri
colective de insolven{dIa cererea creditorilor sdi.

- Produsele agricole sunt produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu excepfia
produselor oblinute din pescuit qi acvaculturl prev6zute in Regulamentul (CE) nr.
117912013 al Parlamentului European qi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind



orgarizarca comun6 a pielelor din sectorul produselor pese5reqti qi de acvaculturd, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr.118412006 qi (CE) w.122412009 ale Consiliului qi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.10412000 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 3 54128.12.2013 ;

- Prelucrarea produselor agricole reprezintE orice operaXiune efectuat6 asupra unui
produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol,
cu excepfia activitEfilor realizate in exploatafii agricole, necesare pentru pregitirea unui
produs animal sau vegetal pentru prima vilt:nare

- Comercializarea produselor agricole este definitE ca fiind definerea sau
expunerea unui produs agricol in vederea vilnzdrlri, a punerii in v6nzare, a liwlrii sau a
orictrrei alte forme de introducere pe piatil, cu exoeptia primei vdnzlri de cdtre un
produc6tor primar cltre revdnzdtori sau operatori qi a oric[rei alte activit6f de pregdtire a
produsului pentou aceast6 prim6 vilt:r:wq, o vdnzare efectuat6 de un produc6tor primar c6tre
consumatorii finali este considerat6 comercializare tn cazul in care aceasta are loc ln locafii
distincte, rezewate in acest scop;

- X'urnizorul de ajutor de minimis - Consiliul Local al Municipiului Sffintu
Gheorghe; .

- Administratorul schemei de minimis - Camera de Comerf qi Industrie a judelului
Covasna;

- Domeniul de activitate * activitatea desfiquratd de beneficiar, corespunzltor
clasificafiei activitililor economice na{ionale (codului CAEN); relevanti pentru scopurile
prezentei proceduri este activitatealactivkdlile pentru care se acord6 finanfarea;

- Intensitatea ajutorului de minimis - valoarea brut6 a ajutorului exprimati ca
procent din totalul cheltuielilor eligibile stabilite prin prezentul program de minimis,
inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe, fhr[ a depdgi valoarea maxima a
ajutorului de minimis de care poate beneficia un solicitant stabilitii conforna prezentului
program de minimis.

Art. 5. - DOMENIUL DE APLICARf,
(1) Prin aceast6 schemi se pot acorda ajutoare de minimis intreprinderilor mici qi

mijlocii instalate ln parcul industrial Cartierul Cdmpu Frumos din municipiul Sfhntu
Gheorghe, care activeazA intoate sectoarele economiei, clr exceptia:

a) pescuitului qi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 137912013
din ll decembrie 2013 privind organizarea comun* a pielelor in sectorul produselor
pescireqti gi de acvaculturd, de m.odificare a Regulamentelor (CE) nr. 118412006 qi (CE)
nr. 122412009 ale Consiliului gi de abrogare a Regslamentului (CE) nr. 10412000 aI
Consiliului, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare;

b) producfiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la
Tratat;

c) prelucr[rii qi comercializdrii produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in
anexa I la Tratat, in urm6toarele cazuri:

o atunci c0nd valoarea ajutorului este stabilit6 pe baza prelului sau a cantitdfii
produselor in cauz6, achizi[ionate de la producdtorii primari sau introduse pe piaf6 de
intreprinderile in catlr;6;

. atunci c6nd ajutorul este condifionat de transferarea lui parfialI sau integrald
cltre produc5torii primari.

d) activitnlilor legate de export cdtre |5ri terfe sau c6tre state membre, respectiv
ajutoarelor legate direct de cantit6$le exporlate, ajutoarelor destinate infiinprii qi
funcfion[rii unei refele de distribu]ie sau . destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;

e) activitiililor destinate utiliz6rii preferenfiale a produselor ,na{ionale fa16 de
produsele importate;

f) ajutoarelor penfu achizilia de vehicule de transport rutier de mf,rfuri, acordate
intreprinderilor care efectueazl transport rutier de m[rfiri in contul tergilor sau contra cost.



(Z) in cazul in care o inheprindere iqi desf{Eoar{ activitatea atAt in sectoarele
menfionate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) cdt qi in unul sau mai multe sectoare de
activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplicd ajutoarelor
acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condifia ca furnizorul qi beneficiarul de
ajutor de minimis s[ se asigure, prin mijloace corespunz6toare, precum separarea
activitdlilor sau o distinclie intre costuri, cE activitElile desfdgurate in sectoarele excluse din
domeniul de aplicare al schemei nu beneficiazd de ajutoare de mininris acordate in
conformitate cu prezenta schem6.

ATt. 6". CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANTI
(1) Pot beneficia de mlsurile de ajutor de minimis previzute in prezenta schemfl

intreprinderile mici qi mijlocii care, la momentul solicitirii ajutorului de minimis,
indeplinesc cumulativ urmltoarele condilii:

a) sunt inregistrate la Registrul Comerfului, in conformitate cu prevederile Legii nr.
3lll990 privind societdfile comerciale, republicat[ in Monitorul Oficial al Romdniei nr.
1066 din data de 17 noiembrie 2004, cu modific6rile qi completErile ulterioare sau sunt
infiinfate/funcfibneaz6 in baza Legii lD0A5 privind organizarea qi funclionarea
cooperaliei, ftrainte de data de 01.01.2019; .

b) sunt IMM-uri in sensul definiliei date de Legea 346DAA4;
c) au un contract incheiat cu SEPSIPAR SRL (administratorul parcului industial)

pentru inchirierea unui teren in cadrul parcului industrial Cartierul C6mpu Frumos,
mun. Sf.Gheorge, jud. Covasna, Romflnia;

d) solicitanlii qi intreprinderile legate ale solicitanlilor (definite conform Legii
34612004) nu au impozite qi taxe locale restante la bugetul local al municipiului Sffintu
Gheorghe. Solicitantul va declara acest lucru prin Anexa nr.6 la Cererea de frnan1are, iar
Direcfia Finan{e Publice Municipale ale municipiului Sfbntu Gheorghe vor verifica dac6
intreprinderile legate declarate de citre solicitant au siru nu au datorii citre bugetul local qi
vor face mentiune in acest sens pe Anexa nr.6 la Cererea de finan{are;

e) nu sunt'ointreprinderi in dificultate",irr conforrnitate cu prevederile "Orientflrilor
comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea qi restructurarea intreprinderilor
nefinansiare aflate in dificultate", publicate in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. C
24911/31,07,2014:

f) nu sunt in stare de insolvenfE, nu au afaceri administrate de un judec[tor sindic,
nu are nici o rcstricfie asupra unor activit6ti comerciale;

h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus niciunei condamndri in
ultimii 3 ani de nici o instan{I de judecat6 din motive profesionale sau etic profesionale;

g) nu au fost subiectul unui ordin/decizie de reouperaxe a unui ajutor de stat sau de
minimis, emis ca uilnare a unei decizii a Comisiei Europene ori a oricIrui alt fumizor sau,
in cazul in care au ftcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executat6 qi

creanla inte gral recuperatI;
h) valoarea totalE a ajutoarelor de minimis acordate rurei intreprinderi unice pe o

perioad6 de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali preceden{i qi anul fiscal in curs), cumulat6 cu
valoarea alocerii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu
deplqeqte echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro in cazul intreprinderilor unice
care activeazbin seotorul transporturilor rutier de marfr in contul te4ilor qi contra cost).
Aceste plafoane se aplic6 indiferent de fonna ajutorului de minimis sau de obiectivul
urmErit Ei indiferent dacd ajutoml este finan{at din surse na}ionale sau comunilare. In acest
sens, solicitantul va completa c6te o declarafie conform modelului din Anexa 4-
DECLAMTIE PNVIND AJUTORUL DE STAT, penffu fiecare intreprindere legat6.
lntreprinderile tegate sunt stabilite in conformitate cu Legea 34612004;

i) cererea de finan{are a fost depusi in intervalul de depunere prevlaut in hot6rfuea
de aprobare a prezentei scheme de minimis.

(2) Beneficiarii ajutorului de minimis utilizeaad sprijinul financiar nerambursabil
(gxantul) numai pentru realizarea operafiunilor eligibile stabilite prin prezentul program de
minimis gi ln concordanfd cu dosarul de finanfare aprobat.



furt. 1.. OPERATIUNI ELIGIBILE
(l) Prin prezenta schemI de ajutor de minimis sunt considerate eligibile qi se

ftnanleazil urm6toarele categorii de operatiuni: investilii in mijloace fixe qi active
necorporale, aferente activitillilor autorizate ale solicitantului, realizate pe terenul inchiriat
din cadnrl parcului industrial, inclusiv lucrlri de demolare a costrucfiilor existente pe
terenul respectiv, cheltuieli cu branqamente qi/sau racord5ri la uti1it61i.

(2) TVA (taxa pe valoarea ad[ugatd) aferentl operafiunilor eligibile prevdzvte la
alin. (1) este cheltuialI eligibilS numai in cazul solicitantului czre nu este inregistrat in
scopuri de TVA la momentul depunerii cererii de finanfare.

(3) Nu sunt operafiuni eligibile qi nu se finanleaz6 cheltuielile efectuate inainte de

aprobarea cererii de finanfare.
Art. 8.- VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
(1) Valoarea maxim6 de bazd a ajutorului de minimis de care poate beneficia

solicitantului in cadrul prezentului program de minirmis este de 50.000 euro. Valoarea
maximd debazb a ajutorului de minimis se majoreaz{ cu 100%o, dacdtoate fumizirile de
bunuri/prestirile de servicii aferente operafiunilor eligibile prevdzute la art. 7 alin. (1),
realizate...cltre beneficiar in cadrul prezentei scherne de .minimis, sunt realizate de
intreprinderi care lqi au sediul in Mun. Sf.Gheorghe. Beneficiarul nu este obligat sd solicite
valoarea maxim[ a ajutorului de minimis.

(2) Valoarea maximi a ajutorului de minimis de care poate beneficia un solicitant,
inclusiv majorarea de la alin. (1), nu poate depfl.qi 100.000 euro.

(3) Intensitatea maximfl a ajutorului de minimis este de 25o/o, fdrd a dep6qi valoarea
marimd stabilitn la alin. (2).

(4) Cursul de schimb valutar utilizat la transformarea in lei a valorii ln euro a
ajutoarelor de minimis este cel stabilit de BNR, valabil pentru data de 30.06.2020, adicd,
4,8439Ieileuro.

ATt. 9. - MODALITATEA ACORDARII AJUTOARNLOR DE MINIMIS
(1) Forma de acordare a ajutorului de minimis este grantul (finanlarea

nerambursabild) qi reprezinti rambursarea pagial5. a cheltuielilor efectuate de beneficiar
(rambursare ulterioard irt baza cererii de tragere) pentru realizarca uneia sau mai multor
operafiuni prevlzute la art. 7 alin. (l), flnand cont de intensitatea ajutorului de minimis.

(2) Orice solicitant intreprindere unic6 care doreqte sE beneficieze de ajutor de
minimis in condifiile prezentei scheme va depune, la sediul Camerei de Comerf qi

Industrie Covasna (Sfeffu Gheorghe, str.Oltului tu. t7), cererea de finanfare (tntocmitd
conform modelului din Anexo I la Schema de ajutor de minimis pentru stimularea
investi{iilor in cadrul lMM-urilor instalate in parcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos,
mun.Sf,Gheorghe, jud.Covasna), inso{itii de urmltoarele documente justificative:

a) ryrtiflqat de atestare fiscalA privind indeplinirea obliga{iilor de plat6 cdtre
bugetul local al Municipiului SfAntu Gheorghe, in original sau in copie legalizatL, eliberat
in condiliile legii;

b) declaratie pe propria rlspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cE

aceasta nu se all6 in proceduri de executare silit6, reorganizare judiciar[, faliment,
inchidere operalional5, dizolvare, lichidare sau administrare speciali; c6 societatea nu axe

activit[flle suspendate sau alte situalii similare reglementate de lege (conform modelului
din Anexa 2 la Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor in cadrul
IMM-urilor instalate tn parcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos, mun.Sf,,Gheorghe,
jud.Covasna);

c) declaletie pe proplia rdspundere a reprezentantului legal al intreprinderii c[
solicitantrl nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui pjutor de stat sau de
minimis, emis ca unnare a unei decizii a Comisiei Europene sau a oricinri alt frrnizor sau,

in cazul in care a fdcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executatE qi

creanfa integral recuperati (conform modelului din Anexa 3 lo Schema de ajutor de
minimis pentru stimularea investi{iilor tn cadrul lMM-urilor instalate in parc:ul industrial
c ar ti er tul C dmpu Frumo s, mun. SJ.' Ghe or ghe, j ud. C ov asna);



d) declaralie pe propria rdspundere a reprezentantului legal al intreprinderii
privind ajutoarele de minimis primite/solicitate de intreprinderca unic6 (conform madelului
din Anexa 4 la Schema de ajutor de mtnimis pentru stimularea investi{iilor tn cadrul IMM-
urilor instalate fn porcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos, mun.Sf.Gheorghe,
jud.Covasnal. ATENIIE: in acest sens, solicitantutr va completa cdte o declarafie conform
modelului din Anexa 4- DECLARATIE PRII/IND AJWORUL DE STAT, pentru fiecare
intreprindere legat6!!! tntreprinderile legate sunt stabilite in conformitate cu Legea
34612004:'

e) declatetie ne prooria r4sBundere a reprezentantului legal al intreprinderii
privind incadrarea infeprinderii in categoria llffvl (conform Anexei nr.l din Legea
3a6/2004);

0 impulernicire semnatE de reprezentantul legal al intreprinderii solioitante, in
cazul in caxe o alt[ persoanE dec6t aceasta semneaz6 cererea de finan]are (conform
modelului din Anexa 5 la Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor tn
cadrul lMM-urilar instalate tn parcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos,
mun. 9f,, Ghe or ghe, j ud. C av asna) ;

g.) o copie a buletinului de identitate/cirfii de identitate a persoanei imputemicite
sE semneze cererea;

h) $i fllg intreprinderilor legate ale
solicitantului (Anexa 6), vizat de Direclia Finanle Publice Municipale ale Municipiului
Sfentu Gheorghe;

i) dgclaralie pe prqprie rdspundere a reprezentantului legal al lntreprinderii ci
solicitantul nu este "intreprindere ln dificultate", conform orientlrilor cornunitare privind
ajutoarele de stat pentru salvarea qi restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in
dificultate (publicate tn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249 din31.A7.2014)
(conform modelului din Anexa 7 la Schema de ajutor de minimis pentru stimularea
investiliilor tn cadrul lMM-urilor instalate tn parcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos,
Muni cipiul Sfantu Ghe or ghe, j ud. Covasna) ;j) dSctaratte pe pfooAe raspunAe a reprezentantului legal al ?ntreprinderii din
care rezult6 cd aceasta nu a fost supus niciunei condamn6ri in ultimii 3 ani de nici o
institu{ie de judecatii din motive profesionale sau etic profesionale (se va completa cdte o
declaratie de c6tre fiecare reprezentant legal al intreprindeii, conform modelului din
Anexa 8 la Schema de ajutor de minimis pentru stimulurea investiliilor tn cadrul IMM-
urilor iwtalate in parcul industrial cartiertul Cdmpu Frumos, Municipiul Sfantu
Gheor ghe, j ud. C ov asna) ;

k) copii de pe actele de identitate (pentru rezidenfii in Romdnia obligatoriu Carte
de identitate) ale tuturor asociafilor/ac]ionarilor solicitantului, care defin cel pu[inZl% din
parfile sociale/ac]iunile solicitantului precum gi copii de pe actele de identitate (pentru
rezidenlii in RomAnia obligatori Carte de identitate) ale administratorilor solicitantului;

l) declara{ie pe proprie rEspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu
privire la faptul, cE solicitantul nu a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau alte
ajutoare de stat pentru aceleaqi cheltuieli eligibile care sunt solicitate spre fiuanlare in
cadrul prezentei scheme de minimis (conform modelului Anexa nr.9 la Schema de ajutor
de minimis pentru stimularea investiliilor in cadrul lMM-urilor instalate tn parcul
indus tr i ol c art i e r t ul C dmpu Frumo s, mun. 9f,, Ghe or ghe, j ud. C ov a s na)

m) c6te o Declaratie de consimfdmdnt privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform modelului Anexa nr. 10 la Schema de ajutor de minimis pentru
stimularea investi{iilor tn cadrul lMM-urilor instalate fn parcul industrial cartiertul
Cdmpu Frumos, mun.Sf,Gheorglw, jud.Covasna, pentru tofi administratorii intreprinderii
solicitante, precum qi pentru acei asociali/acfionari ai intreprinderii solicitante, care defin
cel pufin 25% dinpIrtile sociale/ac]iunile intreprinderii, precum qi pentru irtrputemicitul cu
depunerea cererii de finan1are, in cazul in care o alt6 persoani decdt un administrator al
intreprinderii semneaz6 cererea de finanlare, dacil este cazul.



(3) Cererile de finanlare se vor depune in dou6 exemplare originale, semnate de

solicitant pe fiecare pagin6. bocumentele justificative ce insolesc Cererea de finan1are, se

vor depune intr-gn rinfrr exemplar original. Toate documentele vor fi semnate pe fiecare

pagine de c5tre solicitant. Toate documentele vor fi completate prin- tehnoredactare.

b*i.r.u de finanlare, cererea de tragere precum qi toate documentele anex6 vor fi
descdrcate cle pi pagina de web al Camerei de Comer! qi lndustrie Covasna

(www.ccicv.ro). ToaL iif..t. vor fi rotunjite, fhr6 ryciryle. Cererile de finanlare, vor {i

inregistrate intr-un Registru special de evidenlE, atribuind fieclrui solicitant un numlr de

ordine pe care se va minliona data, ora gi minutul depunerii cererii. Un exemplar a1 cererii

de finan{are va fi returnat solicitantului, dup6 inregistrare'
(4) pentru derularea schemei de ajutor de minimis se va constitui o comisie mixt5

de vafidare, alc6tuit6 din l reprezentani al Camerei de Comert qi Indust_rie a Judelului

Covasna, I reprezentant al Consitiultri Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe desemnat de

c[he Comisia pentru administrarea domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic,

buget, finante, agriculturA qi dezvoltare regionalfi, un reprezentant ^al 
primarului

*riniripirtui 
- 
sfariu Gheorghe qi z reprezentanfi ai mediului de afaceri' Fiecare

,"pr.rJnt ot al comisiei va avea nominalizat qi un supleant care va prelua atribuliile

membrului titular in cazul in care acesta nu poate participa la gedin!6. Comisia mixt[ de

validare lucreaz5" de regu16, in qedinle sdptdm6nale. Cu ocazia primei intruniri, membrii

comisiei mixte de validare vor alege un preqedinte de comisie.

(5) Fiecare cerere de finanlare se va analiza qi va fi lxoPusa spr!

aprobare/iespingere, de catre un membru aI comisiei tehnice, format6 din angaja{i ai

Camerei de Comer! qi Industrie a judefului Covasna, numili de conduc[torul acestei

institufii.
(6) Aprobarea/respingerea cererilor de finanfare se va rcaliza de c6tre comisia

mixti de validare. Aceasta va putea solicita orice documente sau inforrna{ii suplimentare,

inclusiv acfializiri ale documentelor depuse, necesare fundamentdrii deciziei de

aprobare/relptngere.
(7) iru cazul in care se constati lipsuri sau inadvertenle in documentafia depusS,

acestea vor fi semnalate solicitantului prinlmail (trimi,s la adresa indicatd prin Cererea de

fi.nanlare). Dac[ in termen de 3 zilelucrdtoare de la comunicare solicitantul nu depune

"o*pt.tArile 
necesare la Carnera de Comerf gi Indushie Covasna, atunci cererea de

finanfare va fi respinsI.
(8) Vor fi-finanlate, in ordinea depunerii, dosarele care indeplinesc toate criteriile

de eligibiiitate, p6n6 laepuizarcabugetului alocat acestui pro$am de minimis.
- 

(9) Cererile de finanfare care nu se incadreazdin bugetul alocat pentru progfam, vor

fi trecuie"pe o list6 de aqteptare qi vor putea fi finaqate pe mdsur6 ce devin disponibile

sume din bugettrl alocat prog.*ul"i, ca-urmare a supliment[rii bugetului sau a respingerii

la platii a unor cereri de finanlare.
(10) Comisia mixt6 de validare lucreazI valabil ln prezenfa majoritafi membrilor qi

ia decizii cu votul majoritafi celor prezenli.

(11) Contestagite vor fi uoulir&" de c[tre o comisie de analizd a contesta]iilor,

atcdtuit6 dintr-un repiezentant al Carnerei de Come{ qi Industrie Covasnd, un reprezentant

al Consiliului local qi un reprezentant al mediului de afaceri, numiti prin dispozifie de

Primarul municipiului Sfhntu Gheorghe.
(12) Comisia de a.nalizd a contestaliilor lucreaza valabil in prezenfa majorit?i{ii

membriior'si ia decizii cu votul majoritafi celor prezenfi'

iiii inuint , inceperii activitalii, membrii comisiilor vor seillna o declarafie de

confidenlialitate cu privire la secretul fiscal'

1i+; Soticitarea sumelor constituind ajutoare de minimis se va efectua dupl

aprobarea cererii de finanlare qi inqtiin{area solicitantului, ln baza Cererii de tragere

depuse de c6tre solicitant (confarm modelului din Anexa 11 ta Schema de aiutor de

minimis pentru ,priitnirro lMlti-uritor din municipiul Sfantu Gheorghe, iude{ul Covasna)

insoli6 de documentele justificative care atesti faptul c[ cheltuielile au fost efectuate in



conformitate cu dosarul de finanlare aprobat gi cu prevederile prezentului program de
minimis. Plata sumelor se va efectua tn urma verificdrii Cererii de hagere qi a
documentelor anex6 de cfltre rnembrii comisiei tehnice qi ulterior aprobirii qpre platd de
comisia mixt[ de validare.

(15) Documentele justificative ataqate Ia cererea de tragere vor fi insofite in mod
obligatoriu de autorizafiilavtze, in cazul in care natura serviciilor/lucrlrilor reprezentind
cheltuieli eligibile impun astfel de autonza[iilavize in conformitate cu normele legale in
vigoare (de ex. autorizalie de construire),

(16) Cererea de tragere se va depune in patru exemplare originale, semnate de
solicitant pe fiecare pagin6. Documentele justificative ce ?nsolesc Cererea de tragere, se

vor depune luh-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate pe fiecare
pagini de cltre solicitant. Un exemplar al cererii de tragere va fi returnat solicitantului,
dupi inregistrare. Toate documentele vor fi completate prin tehnoredactare.

(17) In cazul in care se constatd lipsuri sau inadvertenle in documenta[ia depus6,
acestea vor fi semnalate solicitantului prin email (trimis la adresa de email indicatd in
cerereo de tragere). DacI in termen de 3 zile lucrdtoare de la comunicare solicitantul nu
depune cpmpletlrile necesare la Carnera de Comerf qi Industrie Covasna, atunci Cererea de
tragere va {i respins[, solicitantul nemaiput6nd beneficia de rambursarea cheltuielilor
eligibile efectuate ln cadrul prezentei scheme de minimis.

(18) in conformitate cu actele normative in vigoare, plata sumelor aferente Cererii
de tragere se va efecfua numai in conturi de trezorerie. Termenul pdn[ la care se pot
efectua pl6ti in cadrul schemei de rninimis este 31.12.2A22.

(19) Cererile de tragere nu vor fi aprobate dacE solicitantul se afl6 sub inspecfie
fiscali din partea Direcliei Finanfe Publice Municipale a Municipiului Sfflntu Gheorghe. tn
aceast6 situafie Cererea de tragere va fi aprobat6 numai dupd terminarea inspecfiei fiscale
qi emiterea unui nou certificat fiscal din care si rezulte cE solicitantul nu are dalorii c6tre
bugetul local. ln cazul in care, cu ocazia inspecfiei fiscale, s-au stabilit erori cu privire la
declararea qi/sau calculul impozitului pe cl[diri, atunci comisia mixtE va reca]cula sumele
la care solicitantul are dreptul, in frrnclie de constatirile inspecfiei fiscale, qi va aproba
cererea de tragere in concordanld cu sumele recalculate.

(20) Cererile de tragere, care au ca obiect qi lucriri de investilii electuate asupra
clEdirilor, vor fr aprobate numai dupd ce solicitantul prezintl o adeverinlE emisS de
Direcfia Finanfe Publice Municipale a Municipiului Sf6ntu Gheorghe, din care si rezulte
c[ aceste investilii au fost incluse in valoarea clddirii qi valoarea de impozitare a fost
modificatd corespunz6tor (dac[ sunt intrunite prevederile art. 461 alin. (6) din Legea
22712015- Codul Fiscal, cu modificnrile qi completIrile ulterioare)l.

Art. 10 - CONDITII DE ACORDARE
Acordarea ajutoarelor de minimis prin prezenta schem6 se va face numai cu

respectarea urm[toarelor condi{ii:
a) Administratorul schemei va verifica,pebaza declarafiei pe propria rispundere a

solicitantnlui, dacd solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau alte ajutoare
de stat pentru aceleaqi cheltuieli eligibile;

b) Administratorul schemei va acorda un ajutor de rninimis dup[ ce,va verificE, pe
baza declaraliei pe propria r6spundere a intreprinderii, faptul c6 suma totald a ajutoarelor
de minimis primite de tntreprinderea unici in exerciliul financiar ln curs gi ln cele dou6
exercifii finarciare anterioare, fie din surse ale statului sau ale autoritililor locale, fie din
surse comunitare, cumulate cu valoarea ajutorului solicitat prin prezenta schemS, nu

'R,t.+6t alin.(6) in cazul extinderii, imbundtHtirii, desfiinf5rii parfiale sau al altor modific6ri acluse unei
clSdiri existente, inclu$iv schimbarea integral5 sau pagial6 a folosintei, care determinf, cregterea sau
diminuarea valorii impozabile a cl5dirii cu mai mult de 25olo, proprietarul are obligatia sE depuni o noud
declarafie de impunere la organul fiscal local in a cdrui raz5 teritorial5 de competentS se aflE clHdirea, ln
termen de 30 de zile de la data modiflcHrii respective, gi datoreaz5 impozitul pe cl6diri determinat ln noile
conditii lncepSnd cu data de 1 ianuarie a anului urmiltor.



deplgegte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru tntreprinderile care efectueaz6
transport de mirfuri ln contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei.

c) Pentru agen{ii economici care efectueazS transport de mErfuri ln contul terlilor
sau confia cost valoarea brut6 totalE a ajutoarelor de minimis acordate unei infreprinderi
unice nu poate dep6qi echivalentul in lei a 100.000 Euro, pe o perioadE de trei ani fiscali
consecutivi, indiferent dacd ajutorul a fost acordat din surse nalionale sau comunitare.

d) in cazul in care valoarea total[ a ajutoarelor de minimis acordate unei
intreprinderi unice pe perioada de trei ani consecutivi, cumulatl cu valoarea aloclrii
financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depdryegte pragul de
200.000 Euro (100.000 Euro pentru intreprinderile unice care efectueazil transport de

mdrfuri in contul terfilor sau contra cost), echivalent in lei, solicitantul nu poate beneficia
de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracfiune din ajutor care nu depiqeEte
acest plafon.

e) Valoarea ajutorului de minimis se actualizeazd la valoarea de la momentul
acord5rii, pe baza ratei de referinl5 publicat6 de Comisia European[ ln Jumalul Oficial al
Uniunii Europene. dutoarele de minimis se considerE acordate in momentul in care
dreptul .legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii in temeiul
legislafiei na{ionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plitesc
intreprinderii respective.

f) Ajutoarele de minim;s acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu
alte ajutoare de stat acordate pentru aceleagi costuri eligibile, dac6 un astfel de cumul
genereaztr o intensitate a ajutorului de stat care dep6geqte intensitatea maxim[ stabilitii ln
fiecare caz in parte printr-un regulament privind exceptf,rile in bloc sau printr-o decizie
adoptat6 de Comisia European{.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta mlsuri poate fi cumulat cu ajutoarele de
minimis acordate in conformitate cu Regulamenhrl (UE) nr. 360DA122 al Comisiei, ln
limita plafonului stabilit in regularnenflrl respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in
conformitate cu alte regulamente de rninimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000
Euro pentru intreprinderile care efecfueazI transport rutier de mdrfuri in contul terfilor sau
contra cost) echivalent in lei.

g) tn cazul fuziunilor sau al achizifiilor, atunci cdnd se stabileqte dac6 un nou ajutor
de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizilia deplqeqte
plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate
tuturor intreprinderilor care firuioneazJ,. Ajutoarele de minimis acordate legal lnainte de
fuziune sau achizifie rlmdn legal acordate.
Pentru fuziunile qi/sau achizitiile ce modific6 statutul controlului, in cazul depaqirii
plafoanelor valorice prev[zute de art. 12 din Legea concuren]ei rc.2111996 republicat6, cu
modific[rile qi complet6rile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei,
punerea in aplicare atranzacliei de natura concentrdrii economice fiind posibilfl doar dup[
oblinerea unei decizii de autorizare din partea autorit{ii de concuren}I. ,Aspectul poate
viza gi tranzacliile de divizare menlionate mai sus, in cazul in care activele qi/sau
intreprinderea cu fimctionare deplinfl rezultate, dep5gesc pragurile valorioe prev6zute de
Legea concurenJei.

h) in cazul in care o intreprindere se imparte in dou[ sau mai multe intreprinderi
separate, ajutoarele de minimis acordate tnainte de separare se aloc6 intreprinderii care a
beneficiat de acestea, qi anume, in principiu, intreprinderii care preia activitafile pentru
care &u fost utilizate ajutoarele de minimls. in cazul ln care o astfel de alocare nu este
posibild, ajutoarele de minimis se aloc[ proporfional pebaza valorii contabile a capitalului
social al noilor intreprinderi la data la care separareaproduce efecte.

' REGuLaMENT{JL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea arricolelor 107 qi 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate inheprinderilor care presteaze seryicii de interes
economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea total[ a ajutoarelor de minimis ocordate unei lntreprinderi care presteazfl servicii de interes
economic general nu depEgegte 500 000 EUR pentru o perioadtr de trei ani fiscali").



i) in scopul elimin6rii oricdrei suspiciuni privind o potenlial6 distorsionare a

mediului concuren{ial prin favorizarca IMM-urilor membre ale Camerei de Comert qi

Industrie a judefului Covasna, care solicitd ajutor de minimis lnbaza schemei administrate
de aceasta, Camera de Comerf li Industrie a judelului Covasna se obligd s[ aplice
principiul nediscrimindrii, transparenlei gi egalitElii de tratament in evaluarea cererilor de

finan{are depuse, conform prezentei proceduri, in vederea aprobdrii acordfuii ajutorului de

minimis.
Art. 11. - DURATA SCHtrMEI
Prezenta scheml de minimis se aplic6 de la data inhfuii in vigoare pfln6 la data de

3 I .12.2020 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Art. 12. - BUGETUL SCIIEMEI
Bugetul total al schemei este de 5.000.000 lei conform prevederilor bugetului local

al Municipiului Sf. Gheorghe.
Art. 13. - NUMARUL DE BENETICIARI
Prin prezenta schemd vor fi acordate ajutoare de minimis unui num6r estimativ de

20 beneficiari.
A.rt. 14 - TRANSPARtrNTA, MOMTORIZAREA $I RAPORTAREA

AJUTOARELOR DE STAT
(1) in cazul in care proiectul este eligibil pentru a primi o finan{are ln cadrul

prezentei scheme de ajutor de minimis gi este selectat pentru finanlare in urma procesului

de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimls comunicI in scris intreprinderii
beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat qi caracterul acestuia de

ajutor de minimis, fHcdnd referire expres[ la Regulamentul CE nr. 140712013, pnrr
menlionarea titlului acestuia qi a numdrului de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicat6 integral pe site-ul administratorului
www.ccicv.ro.

(3) Raportarea qi monitorizarea ajutoarelar de minimis acordate in baza prezentei

scheme se fac in conformitate cu legislatia comunitarE gi cu prevederile Regulamentului
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul
Pregedintelui Consiliului Concurenlei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l,m. 436 din data de28.06.200'/.

(4) Fumizorut de ajutor de minimis, cat si beneficiarul pdstteazd eviden{a detaliat5

a ajutoarelor acordate inbaza prezentei scheme pe o durat6 de 10 ani de ladata la care

ultima alocare specificI a fost acordat6 in baza schemei. Aceast6 eviden[E trebuie sd

conlin6 toate informaliile necesare pentru a demonstra respectarea cond(iilor impuse de

legislatia cornunitar6 in domeniul ajutorului de stat.
(5) fumizorul de ajutor de minimis, prin Direcfia Finan{e Publice Municipali,

poate efectua verificdri ulterioare cu privire la respectarea condifiilor schemei de ajutor de

minimis pe un termen de 5 ani de la data acordf,rii ajutorului de minimis.
(6) Fumizorul are obligalia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis

acordate, aflate in derulare, gi de a dispuue mdsurile caxe se impun in cazul lnc6lc6rii
conditiilor impuse prin prezenta schem6 sau prin legislalia nalionald'sau europeani
aplicabili la momentul respectiv.

(7) Furnizorul are obligalia de a transmite Consiliului Concurenlei, in formatul gi in
termenul prevlzut de Regulamentul privind procedurile de monitoizare a ajutoarelor de

stat, toate datele gi informa{iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la
nivel nalional.

(8) in cazul in care existl indoieli serioase cu privire la datele transmise db c6tre

fumizor, Consiliul Concurenlei poate s[ solicite date qi informalii suplimentare qi, dupl
caz, sd fac6 verific iln la fala locului.

(9) tn cazul in care furnizorul ou are date definitive privind valoarea ajutorului de

minimis, acesta va transmite valori estimative.



(10) Erorile constatate de fumizor gi corecliile legale, anul[ri, recalculEri,
recuper5ri, ramburs6ri. se raporteazd ptnd la 3l martie a anului urmEtor anului de
raportare.

(11) Fumizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenlei prezenta
schema in tetmen de 15 zile de la data adopt6rii acesteia, conform art. l7 al O.U.G. nr.
7712014 privind procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum gi pentru
modificarea gi completarea Legii concurenlei nr.2111996, cu modificdrile ;i completdrile
ulterioare.

(12) Pe baza unei cereri scrise, fumizorul va transmite Comisiei Europene, prin
intermediul Consiliului Concurentei,in20 de zile lucrdtoare sau in termenul fixat ln cerere,
toate informatiile pe care Comisia Europeand le consider6 necesare pentru evaluarea
respectdrii condiliilor acestei scheme de ajutor de rninimis.

(13) Administratorul prezentei scheme are obligatia de a puns la dispozi{ia
furnizorului de ajutor de minimis, in formatul gi in termenul solicitat de c[tre acesta, toate
datele qi informaliile necesare tn vederea indeplinirii procedurilor d,e raportare qi
monitorizare ce'cad in sarcina fumizorului.

(ta) Fentru a crea posibilitatea verific[rii ex-anto a eligibilitilii potenlialilor
beneficiari ai mlsurilor de ajutor, in conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul pregedintelui Consiliului
Concurenlei nr. 43712016, Prim[ria municipiului Sfhntu Gheorghe, in calitate de fumizor
al m6surii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligafia tncfucirii in Registrul
general al ajutoarelor de stat acordate in Romdnia (RegAS) a prezentei scheme, ln termen
de 5 zile lucrltoare de la data intrfirii in vigoare a acesteia.

Contractele, plifile, obligafiile de recuperare a {utoarelor qi rambursarea efectivd a
respectivelor obligafii, aferente acostei m6suri, se vor incdrca in RegAS in termen de 7 zile
lucr6toare de la data semndrii contracttilui de finanfare, respectiv de la data instituirii
pl[1ilor, a obligafiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursirii efective a respectivelor
obligafii.

(15) Ileneficiarul de ajutor de minirnis p6streaz6 eviden{a detaliat6 a ajutoarelor
primite inbaza prezentei scheme, pe o durati de l0 ani de la data la care ultima alocare
specificl a fost acordatl in baza schemei. Aceast6 evidenfi trebuie sd conlin[ toate
informaliile necesare penku a demonstra respectarea condifiilor impuse de legislafia
comunitarl in domeniul ajutorului de stat.

Art. 15 - RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizeazd de cfltre fumizor, conform

prevederilor Ordonantei de urgen!fl a Guvernului nr. 7712014, cu modific[rile gi

complet6rile ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include qi dobdnda aferentd, datoratl

de la data plAfii ajutorului pAn6 la data recuper6rii acestuia. Rata dob6nzii aplicabile este
cea stabiliti prin Regulamentul (CE) nr. 79412004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 65911999 al Consiliului de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L l40l 30.A4.2004, cu modificdrile qi completfuile ulterioare, precum qi cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 201511589 al Consiliului din 13 iulie 2015
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funqionarea
Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L2481 24.09.2015.

Art. 16. - DISPOZITII FINALE
(1) Prezenta scheml a fost aprobati prin Hotdrfueanr,27512020 aConsiliului Local

al Municipiului Sffintu Gheorghe qi va infra in vigoare la data aducerii acestbia la
cnnoqtinfa public6, in condifiile art. 198 din OUG w. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificlrile gi completfirile ulterioare;

(2) Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul Prim[riei Sffintu Gheorghe.


