
Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe

HOTARAREA NR 3a8/2021

privind aproharea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea
investifiilor iir cadrul IMM-urilor din municipiul Sff,ntu Gheorghe, jude{ul Covasna,

afectate de epidemia COVID 19

Consiliul Local al Municipiului SfAntu Gheorghe, in qedinfl extraordinari;
Avind in vedere Raportul de specialitate nr. 18.99112021al Compartimentului pentru

Monitorizare SocietSli Comerciale din cadrul Primiriei municipiului Sffintu Gheorghe;
Avdnd in vedere dovada informdrii Instituliei Prefectului Judelului Covasna nr.

4326126.03.2021 Ei dovada informdrii Consiliului Jude{ean Covasna nr. 3069126.03.2021
privind intenlia de a institui ajutorul de minimis pentru stimularea investiliilor in cadrul IMM-
urilor din municipiul Sffintu Gheorghe, jude,tul Covasna, afectate de epidemia COVID 19;

Avdnd in vedere Avizul Consiliului Concuren{ei nr. 9270108.09.2021 referitor la
proiectul de hotlrdre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
Intreprinderilor Mici gi Mijlocii din Municipiul Sffintu Gheorghe, jude.tul Covasna, afectate de
epidemia COVID-19;

Av6nd in vedere Analiza de oportunitate nr. 19140123.03.2021 privind aprobarea
acorddrii unui ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor Mici Ei Mijlocii din
Municipiul Sfhntu Gheorghe, judelul Covasna, afectate de epidemia COVID-I9, a Comisiei
pentru administrarea domeniului public si privat, patrimoniu, economic, buget, finanle,
agriculturl Ei dezvoltare regional6;

Av6nd in vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului
public Ei privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultur[ qi dezvoltare regional6 gi
Comisiei pentru administra{ie local6, juridicd, ordine publicd, drepturile omului, legislalia
muncii qi disciplina ale consiliului Local al Municipiului sfdntu Gheorghe;

In baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 34612004 privind stimularea
infiinprii ;i dezvolt5rii intreprinderilor mici qi mijlocii, cu modific[rile ;i complet6rile
ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art. I alin. (a) din Legea nr.22712015 privind Codul
Fiscal;

Avdnd in vedere prevederile art. 3 alin. (3) qi (4) din OUG nr. 7712014, privind
procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum ;i pentru modificarea qi
completarea Legii concurenfei nr.2ll1996, aprobatd cu modific6rile gi completdrile prin Legea
nr.2012015;

Av0nd in vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.l407l20l3 privind
aplicarea art. 107 Ei 108 din Tratatul privind Func{ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis;

in conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b qi alin. (14) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a Ei art. 196 alin. (l) lit. a din din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HoTARA$rE

ART. l. - Se aprob[ ,,Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din
municipiul Sfdntu Gheorghe, judelul Covasna, afectate de epidemia COVID-19", anexS la
prezenta hotdr6re, din care face parte
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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 nr. 140712013 privind aplicarea art. 107 qi 108 din Tratatul privind Funclionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 352 din24.12.2013.

ART. 3. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intrl sub
incidenfa obliga]iei de notificare citre Comisia European6, in conformitate cu prevederile
Regulamentului Comisiei Europene nr. 140712013 privind aplicarea art. 107 gi 108 din Tratatul
privind Funclionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

ART. 4. - Schema de ajutor de minimis se aplicd intreprinderilor mici ;i mijlocii cu
sediul social valabil in Municipiul Sfhntu Gheorghe Ei are ca obiectiv sprijinirea sectorului
IMM.

ART. 5. - Cererile de finanlare vor fi depuse online, prin intermediul paginii Camerei
de Come( qi Industrie Covasna (www.ccicv.ro). Cererile de finanlare se pot depune in anul
202l,inperioada l5 septembrie orele 9.00- 28 septembrie orele 24.00. Cererile depuse inafara
acestui interval nu vor fi luate in considerare.

ART. 6. - Aprobarea/respingerea cererilor de finan{are se va efectua in cel mult 20 zile
de la data depunerii cererii de finanlare Ei va fi comunicatd pe site-ul Camerei de Come( Ei

Industrie Covasna (www.ccicv.ro).
ART. 7. - Cererile de tragere vor fi depuse online, prin intermediul paginii Camerei de

Come( Ei Industrie Covasna (Uarryw.ccicv.ro), dup6 aprobarea cererii de finanfare, dar nu mai
tdrziu de 30 noiembrie orele 24.00. Cererile depuse dupd aceastd datd nu vor fi luate in
considerare, solicitantul pierz6nd dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singuri cerere de tragere.
ART. 8. - Aprobarea/respingerea cererilor de tragere se va efectua in cel mult 15 zile

de la data depunerii cererii de tragere Ei va fi comunicati pe site-ul Camerei de Comer! Ei

Industrie Covasna (www.ccicv.ro).
ART. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotdr6ri se ins6rcineazi primarul

municipiului Sffintu Gheorghe, Direcfia Generali Economicl si Finanfe Publice Municipale
din cadrul Primdriei municipiului Sf6ntu Gheorghe.

Sffintu Gheorghe, la 09 septembrie 2021
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