
Anexa la H.C.L. nr. 254/2019 

 
Procedură privind aprobarea unui ajutor de minimis individual societății TEGA SA 

pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal 
 
 Art. 1. - DISPOZIȚII GENERALE 

(1) Prezenta procedură instituie ajutor de minimis individual în beneficiul 
societății TEGA SA Sfântu Gheorghe, J14/295/1996, CUI 25295381 cu sediul social în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr.1, Județul Covasna. 

(2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor 
privind ajutorului de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei 
privind aplicarea art. 108 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 
24.12.2013. 

(3) Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare 
către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
360/2012 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care 
prestează servicii de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 114L/26.04.2012. 

(4) Ajutorul de minimis individual se acordă beneficiarului pentru finanțarea 
achiziționării unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal necesar pentru asigurarea 
funcționării serviciului de salubrizare. 
 Art. 2. - OBIECTIVUL PROCEDURII 
 Obiecticul prezentului ajutor de minimis individual constă în susținerea activității 
curente a operatorului TEGA SA în vederea asigurării funcționării serviciului de 
salubrizare în municipiul Sfântu Gheorghe prin  achiziționarea unei mașini 
multifuncționale pentru măturat stradal. 
 Art. 3. - BAZĂ LEGALĂ 
 Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu: 

a) Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013. 

b) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014 privind 
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
e) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
f) Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Art. 4. – DEFINIȚII 
- Ajutorul de minimis -  ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene 

la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre; 
- Întrepinedere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, 

indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al 
acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care 
desfășoară, în mod regulat, o activitate economică; 

- Activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, 
servicii sau lucrări pe o piață; 



- Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană 
pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și pe pagina de web www.ajutordestat.ro; 

- Produse agricole -  sunt produse enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția 
produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzută în Regulamenul (CE) nr. 
1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de 
modificare a Regulamenul (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 

- Prelucrarea produselor agricole  - reprezintă orice operațiune efectuată asupra 
unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs 
agricol, cu excepția activităților realizate în exploatății agricole, necesare pentru pregătirea 
unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare; 

- Comercializare produselor agricole - este definită ca fiind deținerea sau 
expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a 
oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un 
producător primar către revânzători sau operatori și a oricărei alte activități de pregătire a 
produsului pentru acesastă prima vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar 
către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în 
locații distincte, rezervate în acest scop; 

- Furnizorul de ajutor de minimis - Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe; 

- Administratorul ajutorului de minimis - Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe 

- Domeniul de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător 
clasificației activităților economice naționale  (codul CAEN), relevantă pentru scopurile 
prezentei proceduri este activitatea pentru care se acordă finanțarea; 

- Intensitatea ajutorului de minimis -  valoarea brută a ajutorului exprimată ca 
procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. 
 Art. 5. - DOMENIUL DE APLICARE 

(1) Prezenta procedură de ajutor individual de minimis se acordă beneficiarului TEGA 
S.A Sfântu Gheorghe, societate comercială cu acționar majoritar Municipiul Sfântu 
Gheorghe, care îndeplinește criteriile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al 
Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis 

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 
 a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 
pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 
1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 șu (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al consiliului, publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;  
 b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 
producției primare de produse agricole; 
 c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 
prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 
  - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor 
astfel de produse, achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile respective;  
 - atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală 
către producătorii primari;  



 d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către state terțe sau State 
Membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate 
înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente 
legate de activitatea de export; 
 e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale în față 
de produsele importate;  
 f) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate 
întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.  
 Art. 6. - CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  

(1) Prezenta procedură de ajutor de minimis acordă sub formă de grant, considerat 
ajutor de minimis transparent datorită faptului că suma totală acordată nu depășește 
plafonul de minimis. 

(2) Pentru a  beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură, întreprinderea 
TEGA SA trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) să fie  legal constituită în România şi să îşi desfăşoare activitatea în România; 
b) să fie eligibilă pentru finanţare conform prevederilor codului fiscal sau de 

procedură fiscală;  
c) să nu fie “întreprindere în dificultate”; 
d) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau minimis, 

emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de 
minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată și creanța integral recuperată; 

e) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, să nu 
depășească echivalentul în lei a 200.000 de euro; 

f) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de 
obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial 
din resurse comunitare; 

h) să nu fie în stare de insolvență,să nu aibă afacerile administrate de un judecător 
sindic, să nu există nicio restricție asupra activității comerciale,să nu fie subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau să nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate 
anterior, reglementate prin lege; 

i) să nu înregistreaze datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte 
contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetul local prevăzute de legislația în 
vigoare; 

j) reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 
3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

k) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false. 
 Art. 7. - ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

(1) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal 
de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale 
aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit. 

(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei 
întreprinderi unice pe perioada de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării 
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 
200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport de 
mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia 
de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest 
plafon. 

(3) Pentru a beneficia de finanțare în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va 
depune declarații, pe propria răspundere, privind: 

- Ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acest an fiscal și în ultimii 
doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorității locale, fie din surse comunitare); 



- Structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul; 
- Eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca 

cele finanțate în prezenta schemă; 
- Faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de 

minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de stat/de 
minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată și creanța integral recuperată; 

- Beneficiarul nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de către un 
judecător sindic, nu are nici o restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau nu se află altă situație similară cu cele menționate anterior, 
reglementate prin lege; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 
ani, de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false. 
(4) Autoritatea care administrează prezentul ajutor de minimis va verifica dacă 

solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau alte ajutoare de stat pentru 
aceleași cheltuieli eligibile; 

(5)  Autoritatea care administrează prezentul ajutor va acorda un ajutor de minimis 
după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că 
suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică în exercițiul financiar 
în curs și în cele două exerciții financiare anterioare, fie din surse ale statului sau ale 
autorităților locale, fie din surse comunitare, cumulate cu valoarea ajutorului solicitat prin 
prezenta schemă, nu depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru 
întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), 
echivalent în lei. 

(6) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul 
acordării, pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene; 

Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează 
o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz 
în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de 
Comisia Europeană. 

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de 
minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în 
limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. 

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în 
conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 
Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau 
contra cost) echivalent în lei. 

(7)  În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor 
de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește 
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate 
tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de 
fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  

(8)  Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii 
plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, 
punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după 
obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate 
                                                             

1
 REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic 

general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic 

general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”). 



viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau 
întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de 
Legea concurenţei. 

(9)În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi 
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a 
beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru 
care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este 
posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului 
social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
 Art. 8. - DURATA MĂSURII 

În cadrul prezentei proceduri se va putea acorda ajutorul de minimis începând cu 
data intrării în vigoare a procedurii și până la data de 01.07.2020. 
 Art. 9. - BUGETUL ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE 
MINIMIS 

Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul 
prezentei proceduri este de  930.000 de lei. 
 Art. 10 - TRANSPARENŢA, MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA 
AJUTOARELOR DE STAT 
 (1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul 
prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului 
de evaluare, autoritatea care administrează prezentul ajutor de minimis comunică în scris 
întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul 
acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul UE nr. 1407/2013, 
prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 
 (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul administratorului 
www.sepsi.ro  
 (3) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei 
proedură se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului 
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul 
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. 

(4) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor 
acordate în baza prezentei procedură pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare 
specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate 
informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia 
comunitară în domeniul ajutorului de stat. 

Beneficiarul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate 
în baza prezentei procedură pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică 
a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile 
necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în 
domeniul ajutorului de stat. 

(5) Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, poate efectua verificări ulterioare cu privire la respectarea condițiilor schemei 
de ajutor de minimis pe un termen de 5 ani de la data acordării ajutorului de minimis. 
 (6) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis 
acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării 
condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană 
aplicabilă la momentul respectiv. 
 (7) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în 
termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de 
stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la 
nivel naţional. 



 (8) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către 
furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după 
caz, să facă verificări la faţa locului. 
 (9) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de 

minimis, acesta va transmite valori estimative. 
 (10) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, 
recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de 
raportare. 
 (11) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta 
procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G. nr. 
77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 (12) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin 
intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, 
toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea 
respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis. 
 (13) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia 
furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate 
datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi 
monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. 

(14) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor 
beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul 
privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului 
Concurenței nr. 437/2016, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de furnizor 
al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligația încărcării în Registrul 
general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.  

Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a 
respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii 
plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor 
obligații. 
 Art. 11 - RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 
 (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată 
de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este 
cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a 
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015. 
 Art. 12. - DISPOZIŢII FINALE 
 (1) Prezenta schemă a fost aprobată prin Hotărârea nr. 254/2019 a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe și va intra în vigoare la data aducerii acesteia la 
cunoștință publică, în condițiile prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 
 (2) Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului  Sfântu 
Gheorghe. 
 


