
 

 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 42/2019 
privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru achiziţionarea unei 

autospeciale automăturătoare 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc privind, aprobarea acordării unui ajutor de minimis pentru achiziționarea unei 
autospecială automăturatoare, 
 Luând în considerare Avizul Consiliului Concurenței, înregistrat sub nr. 
829/13.03.2019; 
 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014, privind 
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificările și completările prin Legea 
nr. 20/2015; 

Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind 
aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (3) lit. c și alin. (6) pct.19 din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        Art. 1. – (1) Se aprobă Schema de ajutor de minimis individual pentru achiziționarea unei 
autospeciale automăturătoare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
                       (2) Procedura privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru 
achiziționarea unei autospeciale automăturătoare în beneficiul S.C. Gosp-Com S.R.L. Târgu 
Secuiesc este reglementată prin Anexa nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (3) Valoarea maximă a achiziţiei este de 780.000,00 lei, din care finanţarea 
solicitată este de 20%, respectiv 156.000,00 lei, conform Anexei nr.2 - „PROCEDURĂ 
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE MINIMIS INDIVIDUAL PENTRU 
ACHIZIȚIONAREA UNEI AUTOSPECIALE AUTOMĂTURĂTOARE ÎN BENEFICIUL 
S.C. GOSP-COM S.R.L. TÂRGU SECUIESC’’, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (4) Perioada de valabilitate a schemei de minimis este cuprinsă între data intrării 
în vigoare a acesteia și data de 30 iunie 2019. 

Art. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Mun. 
Târgu Secuiesc, respectiv conducerea S.C. Gosp-Com S.R.L. 
 

 Târgu Secuiesc, la 9 mai 2019 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Gáspár Zsolt 
        CONTRASEMNEAZĂ 
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