
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 91/2022 
privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de  

reparații capitale - reabilitare termică atelier reparații auto  
în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L. 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale - 
reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L., 
 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) și art.7 alin.(3), alin.(6) , alin.(7) și alin.(8) din 
O.U.G. 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; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Concurenței nr. 4640/18.05.2022, înregistrat sub 
nr.primărie 12211/26.05.2022, 

Observând adresa nr.5731 /24.02.2022 al Municipiului Târgu Secuiesc prin care Instituția 
Prefectului județului Covasna și Consiliul Județean Covasna au fost notificate cu privire la intenția 
Municipiului Târgu Secuiesc de acordare al unui  ajutor de stat pentru efectuarea lucrărilor de reparații 
capitale - reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L.,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art. 1. – (1) Se aprobă Schema de ajutor minimis individual pentru efectuarea lucrărilor de 
reparații capitale- reabilitare termică atelier reparații auto în favoarea S.C. GOSP-COM S.R.L. , 
conform anexei nr.1, care face parte integranță din prezenta hotărâre. 
        (2) Procedura privind acordarea unui ajutor de minimis pentru efectuarea lucrărilor de reparații 
capitale- reabilitare termică atelier reparații auto este reglementată prin anexa nr. 2, care face parte 
integranță din prezenta hotărâre. 
       (3) Valoarea maximă a achiziţiei este de 100.000,00 lei, din care finanţarea solicitată este de 100%, 
respectiv 100.000,00 lei, conform anexei nr.2, care face parte integranță din prezenta hotărâre. 
       (4) Perioada de acordare a ajutorului de minimis este de la data aprobării prezentei  
hotărâri și până la data de 31.12.2022. 
 Art. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târgu 
Secuiesc, respectiv conducerea S.C. GOSP-COM S.R.L. 
      

 Târgu Secuiesc, la 23 iunie 2022 
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