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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea modificării HCL nr. 9/2012 privind aprobarea Schemei de 

ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în 
comuna Suseni 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 
2014; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni nr. 1531/2014, Raportul de 
specialitate nr. 1532/2014, Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism al Consiliului local al Comunei Suseni nr. 
32/2014; 
-adresa nr. 5922/2014 al Consiliului Concurenţei, înregistrată sub nr. 1589/2014 la 
Primăria Comunei Suseni; 
-Luând în considerare prevederile: 
-Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în 
cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
352/24.12.2013, care înlocuieşte Regulamentul nr. 1998/2006; 
-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-art. 286 alin. (6) al Titlului IX, Impozite şi taxe locale, din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
17/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat; 
-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b şi alin. (4), lit. c) şi art. 45 din alin. 
(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) Se modifică lit. g) al art. 3 şi va avea următorul cuprins: „ 

Intreprinderile din sectorul transportului rutier pot beneficia de ajutor de minimis 
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în limita plafonului general, singura excepţie o face transportul de marfă. Astfel 
în transportul de marfă în contul terţilor contra cost plafonul de minimis este de 
100.000 Euro în trei ani fiscali consecutivi, însă ajutorul de minimis nu poate fi 
utilizat pentru transportul rutier de mărfuri.” 
(2) Se abrogă lit. h) al art. 3. 
 Art. 2 La art. 13 alin. (1) se introduce un nou alineat, (1¹) având următorul 
cuprins: „Atunci când acordă ajutorul de minimis, furnizorul trebuie să comunice 
întreprinderii respective valoarea ajutorului de minimis acordat şi caracterul de 
minimis al acestuia, cu trimitere expresă la Regulament”. 

 Art. 3 (1) Se modifică lit. g) al art. 6 din Regulamentului şi va avea 
următorul cuprins: „Intreprinderile din sectorul transportului rutier pot beneficia 
de ajutor de minimis în limita plafonului general, singura excepţie o face 
transportul de marfă. Astfel în transportul de marfă în contul terţilor contra cost 
plafonul de minimis este de 100.000 Euro în trei ani fiscali consecutivi, însă 
ajutorul de minimis nu poate fi utilizat pentru transportul rutier de mărfuri.” 

(2) Se abrogă lit. h) al art. 6 din Regulament. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Suseni. 

Art. 5 Secretarul Comunei Suseni va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate 

 

 

Nr. 36 
din 26 iunie 2014  
 
 
  Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Secretar 
  Elekes Köllő Tibor     Kovács Ileana Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


