
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  SUSENI 
                

HOTĂRÂRE  
privind modificarea HCL nr. 63/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual 

de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorul Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, 

județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 63/2021 
 

Consiliul local al comunei Suseni, Harghita, întrunit în ședință ordinară în data de 
28 iulie 2022; 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni nr. 2252/2022 cu privire la 

necesitatea suplimentării ajutorului individual de minimis acordat 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, aprobat 
prin HCL nr. 63/2021; 

Raportul Compartimentului de specialitate nr. 2253/2022 și Raporturile de avizare 
ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Suseni; 
 Adresa nr. 296/15.06.2022 a Operatorului SC AQUASERV MAROS S.R.L, 
înregistrată la Primăria comunei Suseni sub nr. 2237/16.06.2022 prin care solicită 
suplimentarea ajutorului individual de minimis, aprobat prin HCL nr. 63/2021, în vederea 
asigurării funcționării Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare pe teritoriul 
administrativ al Comunei Suseni;  
 Analiza de oportunitate nr. 2254/2022 privitoare la necesitatea suplimentării 
bugetului ajutorului individual de minimis acordat Societății AQUASERV MAROS S.R.L 
prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-
teritorială a comunei SUSENI, județul Harghita, aprobat prin HCL nr. 63/2021; 
 Informarea nr. 2315/2022 prin care Instituția Prefectului a fost informată cu privire 
la suplimentarea bugetului ajutorului individual de minimis acordat Societății 
AQUASERV MAROS S.R.L., înregistrată la Instituția Prefectului sub nr. 
10339(10138)SL/2022;  
 Informarea nr. 2316/2022 prin care Consiliul Județean Harghita a fost informat cu 
privire la suplimentarea bugetului ajutorului individual de minimis acordat Societății 
AQUASERV MAROS S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub numărul 
89600/2022;  
 Avizul Consiliului Concurenței nr. 8346/11.08.2021 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; 
 Avizul Consiliului Concurenței nr. 9228/21.07.2022 referitor la Proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2021 și a procedurii de acordare a 
ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorul 
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Suseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 63/2021; 
 HCL nr. 63/2021 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;  
 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. 2255/2022;  

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 modificarea art. 5 din HCL nr. 63/2021, care va avea următorul 

cuprins: 
”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 1.135.305 lei, defalcată 
după cum urmează:   

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

LEI 251.404 441.953 441.948 1.135.305 
ECHIVALENT 
EURO  
 

51.014 
(curs BNR 1 euro 
4,9281 lei la data 
de 09.07.2021) 

89.334 
(curs BNR 1 euro 
4,9472 lei la data de 
17.06.2022) 

89.333 
(curs BNR 1 euro 
4,9472 lei la data de 
17.06.2022) 

229.681 
(curs BNR 1 euro 
4,9472 lei la data 
de 17.06.2022) 

 
Art. 2. Se aprobă modificarea procedurii de acordare a ajutorului individual de 

minimis Societății  AQUASERV MAROS S.R.L – prestatorul Serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare pe raza comunei Suseni, județul Harghita, aprobată prin 
HCL nr. 63/2021, conform anexei la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 
 ”Art. 12 din Capitolul X. – Bugetul măsurii de ajutor de minimis – din Procedura 

de acordare a ajutorului individual de minimis Societății  AQUASERV MAROS S.R.L – 
prestatorul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza comunei Suseni, 
județul Harghita, se modifică și va avea următorul cuprins:  

 
Art. 12.  Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul 

prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 229.681 EURO, respectiv 
1.135.305 lei defalcată după cum urmează: anul 2021 în valoare 51.014 de euro echivalentul a 
251.404 lei (curs BNR 1 euro 4,9281 lei la data de 09.07.2021), anul 2022 în valoare de 89.334 
euro echivalentul a 441.953 lei (curs BNR 1 euro 4,9472 lei la data de 17.06.2022), anul 2023 în 



 
 

valoare de 89.333 euro echivalentul a 441.948 lei (curs BNR 1 euro 4,9472 lei la data de 
17.06.2022 ). 
 

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

LEI 251.404 441.953 441.948 1.135.305 
ECHIVALENT 
EURO  
 

51.014 
(curs BNR 1 euro 
4,9281 lei la data 
de 09.07.2021) 

89.334 
(curs BNR 1 euro 
4,9472 lei la data de 
17.06.2022) 

89.333 
(curs BNR 1 euro 
4,9472 lei la data de 
17.06.2022) 

229.681 
(curs BNR 1 
euro 4,9472 lei 
la data de 
17.06.2022) 

 
Art. 3. Anexa la HCL nr. 63/2021 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 4. Restul articolelor HCL nr. 63/2021 rămân neschimbate. 

 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Suseni, județul Harghita.  
 Art. 6. 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.  
  
 
Nr. 60 
din 28 iulie 2022 
 
 
 

Președinte de ședință   Contrasemnează pentru legalitate 
                                  secretar general uat 
                   JAKAB Attila    KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


