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HOTĂRÂREA NR.36/2022 

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2022 – 2023, în 

favoarea persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi 

locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Covasna 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din 

data 10 martie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în functie (11). 

Analizând referatul de aprobare al consilierului local, dr Nicolae Enea, 

raportul compartimentului de specialitate,studiul de oportunitate, avizul comisiei de 

specialitate pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, 

avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii 

publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte 

drepturi precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului, 

 

           Pentru realizarea unor noi investitii în: turism, agricultură, meșteșuguri 

locale, restaurante, de inovatie agrara si promovare a produselor sanatoase, stani 

turistice, prelucrarea produselor animaliere, pastravarii, sere de flori sau de legume, 

prestări de servicii, 

          În temeiul Avizului Consiliului Concurentei nr. 16234/24.02.2022; 

Având în vedere: 

- Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a orasului Covasna 2021-2027 

aprobata prin HCL nr 146/2020, programul 6.1. Atragerea de investitori, 

dezvoltarea intreprinderilor 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 

naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și modificarea și 

completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 

20/2015; 

- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea 

prevederilor art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 352/24.12.2013; 

- Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 



- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

  

În conformitate cu dispozițiile art. 456, alin. (2), lit „l” și art. 464, alin. (2), lit. 

„k” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale pot acorda 

scutiri de la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren, datorate de către 

operatorii economici, 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. “a”, art. 139, 

alin. (3), lit. „a”, art. 196, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Cu votul “pentru” a 11 consilieri, “împotrivă” a - consilieri, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

           Art.1. Se aprobă acordarea de facilități fiscale in perioada 2022-2023 

conform „ Schemei de ajutor minimis pentru atragerea de  investitii in: 

turism,agricultura,mestesuguri locale restaurante,de inovatie agrara si promovare a 

produselor sanatoase, stani turistice, prelucrarea produselor animaliere, pastravarii, 

sere de flori sau de legume, prestări de servicii și crearea de noi locuri de muncă pe 

teritoriul orașului Covasna”, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 

Primarul orașului Covasna. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 
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                   VASILICA ENEA 


