Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe

HOTARAREA

NR

48412021

privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor
provocate cluburilor sportive din Muncicipiul Sfintu Gheorghe, judeful Covasna, in
contextul actualei epidemii de COVID-l9
Consiliul Local al Municipiului Sfffntu Gheorghe, in gedin{i ordinarl;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 42810/2021 al Direcliei Generale
Economice Ei Finanfe Pubilce Municipale din cadrul Primiriei municipiului Sfhntu
Gheorghe;

Av6nd ?n vedere Analiza de oportunitate nr. 3646112021 privind oportunitatea
acorddrii unor ajutoare de stat cluburilor sportive din Municipiul Sfbntu Gheorghe, judelul
Covasna a Comisiei pentru administrarea domeniului public qi privat, patrimoniu,
economic, buget, finanle, agriculturd qi dezvoltare regionald;
Avdnd in vedere dovada informdrii Instituliei Prefectului nr. .887212021 qi dovada
informdrii Consiliului Judeiean Covasna nr.702012021 privind intenlia de a institui schema
de ajutor de stat pentru cluburile sportive din Municipiul Sfdntu Gheorghe, judelul
Covasna;

AvAnd ?n vedere Decizia Comisiei Europene, inregistratd la Primdria municipiului
Sfdntu Gheorghe cu nr. 83326122.12,2021de autorizare a schemei de ajutor de stat pentru
cluburile sportive din lVlunicipiul Sffintu Gheorghe, judeful covasna;
AvAnd in vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului
public qi privat, patrimoniu, economic, buget, fin4nfe, agiicultura qi dezvoltare regionald,
Comisiei pentru administrafie local6, juridicd, ordine publi.a, drepiurile omului, tegistalla
muncii qi disciplin6 qi Comisiei pentru tineret qi sport ale Consiliuiui Local al Municlpiuiui
Sfdntu Gheorghe;
Avdnd in vedere prevederile art. I alin. (4) din Legea nr. 22712015 privind Codul
Fiscal;

AvAnd in vedere prevederile art. 3 alin. (4) din OUG nr. 7712014, privind
procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum
Ei pentru modificarea Ei
completarea Legii concurenlei w. 2111996, aprobat[ cu rnodificdrile qi completarile prin
Legea nr.2012015;
Av6nd in vedere prevederile "Comunic6rii Comisiei - Cadrul temporar pentru
mdsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemiide COVID19" (Cadrul temporar), cu modificarile qi completdrile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d Ei alin. (7) lit. f din OUG nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complerdrile uiterioare,
In temeiul art. 139 alin. (3) Iit. a gi art, 196 alin. (1) lit. a din OUG ru. 5712019
privind codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
HOTARASTE

ART. 1. - Se aprobd Schema de ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor
provocate cluburilor sportive din municipiul SfAntu Gheorghe, judelul Covasna, in
contextul actualei epidemii de COVID-19, acordatd conform Procedurii din anexa la
prezenta hotdrire, din care face parte
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ART. 2. - Acordarea ajutorului de stat se va face numai cu respectarea criteriilor
privind ajutorul de stat stipulate in "Comuntcarea Comisiei - Cadrul temporar pentru
mdsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID19", cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
ART. 3. - Prezenta mdsurd de ajutor intrd sub incidenta obligatiei de notificare
cdtre Comisia Europeand, in conformitate cu prevederile "Comunic6rii Comisiei - Cadrul
temporar pentru mdsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei
epidemii de COVID-19", cu modific6rile gi completdrile ulterioare.
ART. 4. - Ajutorul de stat se acordd pentru acoperirea pierderilor provocate
cluburilor sportive din municipiul Sfdntu Gheorghe, judelul Covasna, in contextul actualei
epidemii de COVID-19.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul
municipiului Sfdntu Gheorghe, dl. Antal Arp6d'Andr6s qi Direclia Generali Economicd qi
Finanle Publice Municipale din cadrul Primdriei municipiului Sf6ntu Gheorghe.
Sfdntu Gheorghe, la 30 decembrte 2021
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