
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  SUSENI 

                

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 58 /2021 
privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale 

AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita  

 

Consiliul local al comunei Suseni, Harghita, întrunit în ședință ordinară la data de 

______________________; 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni nr. 2335/2021 cu privire la 

necesitatea acordării unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV 

MAROS S.R.L, prestatorul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita; 

Raportul Compartimentului de specialitate nr. 2336 și Raporturile de avizare ale 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Suseni; 

 Adresa nr. 454/2021 a Operatorului SC AQUASERV MAROS S.R.L, înregistrată la 

Primăria comunei Suseni sub nr. 2334/2021 prin care solicită acordarea unui ajutor de 

minimis în vederea asigurării funcționării Serviciului Public de alimentare cu apă și 

canalizare pe teritoriul administrativ al Comunei Suseni;  

 Analiza de oportunitate nr. 2338/2021 privind instituirea unei măsuri de ajutor de 

minimis;  

 Informarea nr. ______/_____________ prin care Instituția Prefectului a fost 

informată cu privire la intenția de a se institui măsura de sprijin, înregistrată la Instituția 

Prefectului sub nr. ____________;  

 Informarea nr. _______/____________  prin care Consiliul Județean Harghita a fost 

informat cu privire la intenția de a se institui măsura de sprijin, înregistrată la Consiliul 

Județean Harghita sub numărul________-;  

 Avizul Consiliului Concurenței nr. ____________ referitor la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale 

AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorul serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Suseni NR. 21/2020 privind aprobarea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASERV MAROS – MUREȘ și 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Suseni nr. 25/2020 privind aprobarea înființării 

Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Suseni nr. 89/2020 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 

canalziare al Comunei Suseni către S.C. AQUASERV MAROS S.R.L, a Regulamentului și a 

Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă și canalizare 

din Comuna Joseni și Comuna Suseni;  

 Luând în considerare: 

- art 15 alin (2), art 120, alin (1), art 121 alin (1) și alin (2) și art 138 alin (4) din Constituția 

României, republicată ;  



 

 

- art 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

- art 7 alin (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Regulamentuuil (UE) nr. 360/2012 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 3, alin. (4) și ale art. 7, alin. (4) - (7) din Ordonanța de Urgență 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;  

- art. 19 alin. (1), lit. a) coroborat cu cele ale art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;  

- art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), lit. f), art. 28, alin. (2^1), din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată, Proces verbal 

de afișare nr. 2337/2021;  

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. 

(7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă procedura acordării unui ajutor individual de minimis Societății  

AQUASERV MAROS S.R.L – prestatorul Serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare pe raza comunei Suseni, județul Harghita, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Furnizorul și administratorul ajutorului de minimis este Comuna Suseni, 

județul Harghita, iar beneficiarul este Societatea AQUASERV MAROS S.R.L – operator 

regional de servicii de utilități publice locale, cu sediul în Comuna Joseni, sat Joseni nr. 

482/A, județul Harghita înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J19/282/17.07.2020 

având CUI 42793270 și care desfășoară pe raza comunei Suseni servicii de alimentare cu 

apă potabilă și de canalizare. 

Art. 3 Ajutorul individual de minimis se acordă pentru acoperirea deficitului de 

finanțare al Societății AQUASERV MAROS S.R.L, care prestează serviciul public de 

alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul 

Harghita, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Suseni nr. 89/2020.  



 

 

Art. 4 (1) Durata acordării ajutorului individual de minimis pentru acoperirea 

deficitului de finanțare al Societății AQUASERV MAROS S.R.L este 2021-2023. 

Art. 5 Valoarea maximă totală a ajutorului individual de minimis care va fi acordat 

în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 754.212 lei, 

defalcată după cum urmează:    

AN ANUL I - 2021 ANUL II -2022 ANUL III- 

2023 

TOTAL 

LEI 251.404 251.404 251.404 754.212 

ECHIVALENT 

EURO (curs 

BNR 1euro la 

data de 

____________)  

51.014 51.014 51.014 153.042 

                  

 Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Suseni, județul Harghita.  

 Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului unității administrativ 

teritoriale, în termenul prevăzut de lege: Instituției Prefectului – Județul Harghita , 

Consiliului Concurenței, primarului comunei Suseni, Societății AQUASERV MAROS 

S.R.L și Compartimentului Contabilitate și resurse umane și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare pe site-ul instituției și la sediul primăriei.  

  

 

Suseni, la 9 iulie 2021 

 

 

 

Inițiator,                        Avizat pentru legalitate   

              Primar                   secretar general uat 

         EGYED József        KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 

PRIMAR 

Comuna Suseni nr. 212 Cod poştal 537305 Telefon 0266-350077 primaria@suseni.ro  

Nr. 2335/2021 Dos. I/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la Proiectul de hotărâre nr. 58/2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis 

Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, 

județul Harghita  

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem 

Proiectul de hotărâre la Proiectul de hotărâre nr. 58/2021 privind acordarea unui ajutor 

individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului 

Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Suseni, județul Harghita, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

 

În fapt, unitățile administrativ-teritoriale Comunele Suseni si Joseni au hotărât 

înființarea unei Asociatii de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 

funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu scopul gestionării 

serviciului în perspectiva dezvoltării și gestionării investițiilor necesare pentru asigurarea 

unui nivel de trai ridicat comunităților locale. 

Asociatia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ” a fost constituită prin 

asocierea a două unitați administrativ-teritoriale membre, respectiv: comunele Suseni si 

Joseni din județul Harghita. Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ 

este constituită ca persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, pe 

durată nedeterminată. Interesul comun care stă la baza constituirii Asociației este 

reprezentat de realizarea în comun a Stației de epurare pentru cele două comune, 

respectiv de interesul general al locuitorilor de pe raza unitătilor administrativ-teritoriale 

celor două comune, membre ale Asociației, pentru îmbunătățirea calității serviciului de 
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alimentare cu apă și de canalizare, în conditiile unor tarife care să respecte limitele de 

suportabilitate ale populației și principiul „poluatorul platește”, atingerea și respectarea 

standardelor europene privind protecția mediului, creșterea capacității de atragere a 

fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, precum si de crearea unui 

operator regional profesionist care să implementeze programul de investiții aprobat de 

părți, care să funcționeze pe principii de eficiență. 

În acest scop a fost înființat Societatea AQUASERV MAROS S.R.L, operator 

regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, persoană juridică română 

înfiinţată ca societate cu răspundere limitată, cu statut de utilitate publică, prin asocierea 

Comunei Suseni, prin Consiliul Local al Comunei Suseni cu Comuna Joseni prin Consiliul 

Local al comunei Joseni. 

Prin Hotărârea nr. 89/2020 a Consiliului Local al Comunei Suseni, cu Avizul 

Consiliului Concurenței nr. 14492/02.12.2020,  a fost aprobată  delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Suseni, prin atribuirea directă a 

contractului de delegare a gestiunii, către Societatea Aquaserv Maros S.R.L., operatorul 

regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Suseni. 

 După cum rezultă din adresa nr. 564/15.07.2021, Societatea Aquaserv Maros S.R.L., 

operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Suseni 

acumulează lunar o pierdere de aproximativ 45.600 lei, care însumează o sumă anuală de 

547.200 lei, defalcat pe comune după cum urmează: Comuna Suseni 251.404,39 lei, iar 

Comuna Joseni 295.795,61 lei.  

 Ținând cont de faptul că din încasările operatorului regional AQUASERV MAROS 

S.R.L. nu este posibilă acoperirea cheltuielilor generate de serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare al Comunei Suseni, devine imperios necesară adoptarea măsurii de 

subvenționare, din bugetul local a acestor cheltuieli.  

Potrivit prevederilor art 3 alin(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:”Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de 

oportunitate și impune inițiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condițiile legii, a unor 

acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de 

minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puțin 

următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, 

beneficiarii, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor allocate în acest scop din bugetul 

furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de 

stat sau de minimis în conformitate cu legislația în domeniu”. 

Astfel, obiectivul Procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis constă 

în acordarea unui ajutor individual de minimis prin acoperirea deficitului de finanțare al 

Societății AQUASERV MAROS S.R.L. operator regional de servicii de utilități publice 

locale – care prestează pe raza comunei SUSENI servicii de alimentare cu apă potabilă și 

de canalizare în baza HCL nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, 



 

 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Suseni, către 

S.C. Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de 

utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna 

Suseni defalcată pe ani, în funcție de nivelul de sustenabilitate al acesteia. 

La elaborarea procedurii se are în vedere ca ajutorul individual să fie acordată 

eșalonat pe 3 ani consecutivi, astfel:  

 Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, 

prin acoperirea deficitului de finanțare al Societății AQUASERV MAROS S.R.L. , fiind vorba 

despre suma de 754.212 lei defalcată pe 3 ani, după cum urmează: 

 

AN ANUL I- 2021 ANUL II-2022 ANUL III - 2023 TOTAL 

LEI 251.404 251.404 251.404 754.212 

ECHIVALENT 

EURO (curs BNR 1 

euro 4,9281 lei la 

data de 09.07.2021 )  

51.014 51.014 51.014 153.042 

 

În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 360/2012 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, cu modificările și completările ulterioare; art. 3, alin. (4) și 

ale art. 7, alin. (4) - (7) din Ordonanța de Urgență 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; art. 19 alin. (1), lit. a) 

coroborat cu cele ale art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), lit. f), 

art. 28, alin. (2^1), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 241/2006 privind serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

precum și dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) lit. n) 

şi art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din 

analiza părţii dispozitive se poate observa, că acesta conţine 7 articole, dintre care art. 1 – 

art. 5 cuprind dispoziţii de fond, celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind 

măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de 

comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 

administraţiei publice locale, prin coordonarea Primarului Comunei Suseni. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 

Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului 



 

 

de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale 

AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita. 

 

 

 Suseni, la 09 iulie 2021 

 

 

 

 Inițiator, 

 Primar 

 Egyed József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni nr. 212 Telefon 0266- 350077 primaria@suseni.ro 

Nr. 2336/2021 Dos. I/1 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre nr. 58/2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis 

Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, 

județul Harghita  

 
În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectului de hotărâre privind 

acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS 

S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita, facem următoarele 

observaţii:  

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. 

2335/2021, elaborat de Primarul Comunei Suseni, în calitate de iniţiator a proiectului de 

hotărâre, identificăm ca motiv de fapt faptul că Asociatia de dezvoltare intercomunitară 

de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV 

MAROS – MUREȘ” a fost constituită prin asocierea a două unitați administrativ-teritoriale 

membre, respectiv: comunele Suseni si Joseni din județul Harghita. Asociația de 

dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ este constituită ca persoană juridică de drept 

privat, cu statut de utilitate publică, pe durată nedeterminată. Interesul comun care stă la 

baza constituirii Asociației este reprezentat de realizarea în comun a Stației de epurare 

pentru cele două comune, respectiv de interesul general al locuitorilor de pe raza 

unitătilor administrativ-teritoriale celor două comune, membre ale Asociației, pentru 

îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în conditiile unor 

tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul „poluatorul 

platește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, 

creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, 

precum si de crearea unui operator regional profesionist care să implementeze programul 

de investiții aprobat de părți, care să funcționeze pe principii de eficiență. 

În acest scop a fost înființat Societatea AQUASERV MAROS S.R.L, operator 

regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, persoană juridică română 

înfiinţată ca societate cu răspundere limitată, cu statut de utilitate publică, prin asocierea 

Comunei Suseni, prin Consiliul Local al Comunei Suseni cu Comuna Joseni prin Consiliul 

Local al comunei Joseni. 
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După cum rezultă din adresa nr. 564/15.07.2021, Societatea Aquaserv Maros S.R.L., 

operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Suseni 

acumulează lunar o pierdere de aproximativ 45.600 lei, care însumează o sumă anuală de 

547.200 lei, defalcat pe comune după cum urmează: Comuna Suseni 251.404,39 lei, iar 

Comuna Joseni 295.795,61 lei.  

 Ținând cont de faptul că din încasările operatorului regional AQUASERV MAROS 

S.R.L. nu este posibilă acoperirea cheltuielilor generate de serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare al Comunei Suseni, devine imperios necesară adoptarea măsurii de 

subvenționare, din bugetul local a acestor cheltuieli.  

Potrivit prevederilor art 3 alin(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:”Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de 

oportunitate și impune inițiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condițiile legii, a unor 

acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de 

minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puțin 

următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, 

beneficiarii, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor allocate în acest scop din bugetul 

furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de 

stat sau de minimis în conformitate cu legislația în domeniu”. 

Astfel, obiectivul Procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis constă 

în acordarea unui ajutor individual de minimis prin acoperirea deficitului de finanțare al 

Societății AQUASERV MAROS S.R.L. operator regional de servicii de utilități publice 

locale – care prestează pe raza comunei SUSENI servicii de alimentare cu apă potabilă și 

de canalizare în baza HCL nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Suseni, către 

S.C. Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de 

utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna 

Suseni defalcată pe ani, în funcție de nivelul de sustenabilitate al acesteia. 

La elaborarea procedurii se are în vedere ca ajutorul individual să fie acordată 

eșalonat pe 3 ani consecutivi, astfel:  

 Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, 

prin acoperirea deficitului de finanțare al Societății AQUASERV MAROS S.R.L. , fiind vorba 

despre suma de 754.212 lei defalcată pe 3 ani, după cum urmează: 

 

AN ANUL I- 2021 ANUL II-2022 ANUL III - 2023 TOTAL 

LEI 251.404 251.404 251.404 754.212 

ECHIVALENT 

EURO (curs BNR 1 

euro 4,9281 lei la 

data de 09.07.2021 )  

51.014 51.014 51.014 153.042 

 



 

 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 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, cu modificările și completările 

ulterioare; art. 3, alin. (4) și ale art. 7, alin. (4) - (7) din Ordonanța de Urgență 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; art. 19 alin. (1), lit. a) coroborat cu cele ale art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 8 

alin. (1), alin. (2) și alin. (3), lit. f), art. 28, alin. (2^1), din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; precum și dispozițiile art. 129 alin. 

(2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul 

este fundamentat juridic.  

 În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind acordarea 

unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, 

prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-

teritorială a comunei Suseni, județul Harghita, observăm că acesta respectă atât cerinţele 

de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în 

ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în 

executarea cărora urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 

Comunei Suseni, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 

Suseni, la 09 iulie 2021  

 

 

           Inspector, 

           Bányász Etelka  

 
 
 


