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Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 40/2023 

 

 

PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE MINIMIS 

INDIVIDUAL SUB FORMA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORT ÎN 

NATURĂ CU DREPTUL DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNUI IMOBIL PENTRU 

SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie un ajutor de minimis individual sub forma 

majorării capitalului social prin aport în natură cu dreptul de folosință asupra unui 

imobil pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A., înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J14/248/1998, atribut fiscal RO7028793, cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David nr. 13, județul Covasna, cod poștal 520077. 

(2) Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor 

privind ajutorul de minimis stipulate în 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, precum și în Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării 

sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea 

aplicării sale și ajustările relevante. 

(3) Prezenta procedură nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia 

Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (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. 

 

II. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL ACTULUI 

Art. 2. Obiectivul ajutorului de minimis este majorarea capitalului social al 

societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., în următoarele scopuri: 

- pentru asigurarea desfășurării activităților administrative ale societății Drumuri 

și Poduri Covasna S.A. se acordă ca aport în natură a dreptului de folosință asupra 

imobilului aflat în domeniul privat al Județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, identificat prin C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe, teren - categoria de 

folosință curți construcții, nr. top 1486/15/2 loc de casă în suprafață de 210 mp, altele, nr. 

top 1486/20/3/2/3 teren, în suprafață de 358 mp, curți construcții, nr. top 1487/4/2/1 loc 

de casă în suprafață de 551 mp, construcții – cu destinație: construcții industriale și 

edilitare, nr. top  1486/15/2, 1486/20/3/2/3, 1487/4/2/1; 

- pentru asigurarea continuității activității societății Drumuri și Poduri Covasna 

S.A.; 

- pentru diversificarea activității societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. 
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Ajutorul de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în 

natură cu dreptul de folosință asupra imobilului în cauză se va acorda prin hotărâre a 

Adunării Generale a Acționarilor în acest sens și/sau prin încheierea unui act adițional 

la Actul Constitutiv al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei autonome de Drumuri și Poduri 

Covasna, cu modificările și completările ulterioare, în fața notarului public. 

 

III. BAZA LEGALĂ 

Art. 3. Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu: 

- Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 

107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/L din 24 decembrie 

2013; 

- Regulamentul (UE) nr. 972/2020 al Comisiei de modificare a Regulamentului 

Uniunii Europene nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de 

modificare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 651/2014 în ceea ce privește 

prelungirea aplicării sale și ajustările relevante. 

- Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. ____/____2023 referitor la 

proiectul de hotărâre a consiliului județean privind aprobarea acordării unui ajutor de 

minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură pentru 

societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A., înregistrat la Registratura generală a 

Consiliului Județean Covasna sub nr. ____/_____2023. 

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 4. (1) Prezenta procedură de ajutor individual de minimis se adresează 

societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. și care îndeplinește criteriile prevăzute de 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis. 
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Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. a fost înființată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei autonome de Drumuri și Poduri Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. este întreprindere publică, în sensul 

dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Capitalul social al societății este în sumă de 67.626.450 lei, împărțit în 13.458 

acțiuni nominative, în valoare nominală de 5025 RON fiecare, în întregime subscrise de 

acționar. 

Capitalul social, împărţit în acţiuni nominative în valoare de 5025 lei fiecare, este 

în întregime subscris de Judeţul Covasna, în calitate de acţionar unic şi vărsat în 

întregime. 

Acțiunile societății comerciale sunt nominative și în forma dematerializată. 

Scopul societății comerciale este: producerea și comercializarea de bunuri, 

prestarea de servicii, realizarea de construcții, așa cum sunt prevăzute în obiectul de 

activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. 

Domeniul principal de activitate al societății: 

421 – lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate 

4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 

Activităţi si servicii conexe, clasificate conform codului CAEN , după cum 

urmează: 

0129 - Cultivarea altor plante permanente 

0210 - Silvicultura şi alte activităţi forestiere 

0220 - Exploatarea forestieră 

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei 

calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2363 – Fabricarea betonului 

2364 – Fabricarea mortarului 

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2573 - Fabricarea uneltelor 

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice 

2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei si a pielăriei 

2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 

2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 - Repararea maşinilor 

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
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3600 – Captarea, tratarea și distribuirea apei 

3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi 

telecomunicaţii 

4291 - Construcţii hidrotehnice 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţional 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 

echipamentelor sanitare 

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799-Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor 

şi pieţelor 

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 - Servicii de mutare 

4950 – Transportul prin conducte 

6203 - Activități de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe 

7111 - Activităţi de arhitectură 

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru 

construcţii 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri 

tangibile n.c.a. 

8129 – Alte activități de curățenie 

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 

8551 - Învăţământ  în domeniul sportiv şi recreaţional 
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8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 

plastice, etc.) 

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 

 

(2) Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. este o întreprindere unică care nu 

se încadrează în categoria întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul din 

sectoarele de activitate pentru care Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 

privind acordarea ajutoarelor de minimis nu se aplică, respectiv: 

a) 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 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 ;  

b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare 

de produse agricole;  

c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și 

comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității 

unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de 

întreprinderile respective;  

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau 

integrală către producătorii primari. 

d) pentru finanțarea activităților legate de export către țări terțe sau către alte State 

Membre, respectiv ajutoarelor 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) pentru facilitarea utilizării preferențiale a produselor naționale față de 

produsele importate; 

 

(3) Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează 

transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru 

achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. 

 

V. DEFINIŢII 

Art. 5. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

a) ajutor de minimis – ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la 

un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre; 

b) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, 

servicii sau lucrări pe o piață; 

c) întreprindere - 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 
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independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care 

desfășoară, în mod regulat, o activitate economică; 

d) întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care 

există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 

asociaților unei alte întreprinderi;  

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 

organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte 

întreprinderi;  

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei 

întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul 

unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 

controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 

întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care 

se face referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

e) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană 

pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro; 

f) furnizorul de ajutor de minimis – Județul Covasna; 

g) administratorul ajutorului de minimis – Consiliul Județean Covasna; 

h) beneficiar – Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

i) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător 

clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru 

scopurile prezentei proceduri este activitatea pentru care se acordă finanțarea; 

j) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din 

costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. 

 

VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

Art. 6. (1) Prin prezenta procedură de ajutor de minimis se aduce un aport la 

capitalul social al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., considerat ajutor de 

minimis transparent întrucât valoarea totală a aportului de capital în natură este mai 

mică decât plafonul de minimis. 

 

(2) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură, beneficiarul 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să nu deruleze activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile 

prezentei proceduri. În cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea atât în 

sectoarele menționate la art. 4 lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de 

activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei proceduri, aceasta se aplică 

ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul 

să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o 

file:///C:/Users/lstroe/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ajutordestat.ro
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distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de 

aplicare al măsurii nu beneficiază de ajutoare de minimis. 

b) să nu fi 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 

ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, 

aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu 

valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, 

nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul 

întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților 

sau contra cost);  

d) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în 

numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul 

de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de 

euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă 

separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că 

suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește 

echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru 

achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; 

e) 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. 

 

VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS 

Art. 7. (1) Ajutorul se acordă sub formă de majorare de capital prin aport în natură 

cu dreptul de folosință pe o perioadă de 10 ani asupra imobilului aflat în domeniul 

privat al Județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna, 

identificat prin C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe, teren - categoria de folosință curți 

construcții, nr. top 1486/15/2 loc de casă în suprafață de 210 mp, altele, nr. top 

1486/20/3/2/3 teren, în suprafață de 358 mp, curți construcții, nr. top 1487/4/2/1 loc de 

casă în suprafață de 551 mp, construcții – cu destinație: construcții industriale și 

edilitare, nr. top 1486/15/2, 1486/20/3/2/3, 1487/4/2/1. 

(2) Raporturile între acționarul unic, Județul Covasna și societatea Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. care rezultă din majorarea de capital prin aport în natură cu 

dreptul de folosință, vor fi guvernate de regulile referitoare la locațiune, în conformitate 

cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pe cale de consecință, acționarul unic rămâne proprietarul imobilului și, în 

această calitate, va avea dreptul la dizolvarea societății, la restituirea imobilului. 

 

(3) 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. 
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(4) Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de 

minimis, astfel: în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate 

întreprinderii unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării 

financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, depăşeşte 

pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de 

prevederile prezentei proceduri, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu 

depăşeşte acest plafon. 

 

(5) Ajutorul de minimis acordat în conformitate cu prevederile prezentei 

proceduri pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul 

regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu 

alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro echivalent în lei. 

 

(6) Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentei proceduri nu se va cumula cu 

alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de același proiect de 

investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin 

capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a 

ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind 

exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele  de 

minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi 

cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe 

categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie. 

 

Art. 8. (1) Pentru a beneficia de ajutor în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va 

depune declarații, pe propria răspundere, privind: 

- ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în 

ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor 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 de prezentul ajutor; 

- 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 

ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, 

aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 

- faptul că nu derulează activități exceptate de la finanțare în condițiile prezentei 

proceduri; 

- beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un 

judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul 

unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele 

menţionate anterior, reglementate prin lege; 
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- beneficiarul nu înregistrează datorii publice şi şi-a plătit la timp taxele, obligaţiile 

şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de 

legislaţia în vigoare;  

- reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 

3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 

- reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false. 

 

(2) Aspectele menționate în alin. (1) pot fi incluse într-o unică declarație, asumată 

de către beneficiar, pe propria răspundere a acestuia. 

 

(3) Administratorul ajutorului va verifica respectarea tuturor condițiilor de 

eligibilitate specificate în prezenta procedură. 

 

(4) Administratorul ajutorului va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte 

ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. 

 

(5) Administratorul ajutorului va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica 

faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe 

parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale 

statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 

200.000 de euro, echivalent în lei. 

 

Art. 9. Se aprobă o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor cu privire la 

majorarea capitalului social prin aport în natură și/sau se încheie un act adițional la 

Actul Constitutiv al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei autonome de Drumuri și Poduri Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare, în fața notarului public. 

 

VIII. DURATA MĂSURII 

 

Art. 10. Prezenta procedură intră în vigoare de la data aprobării prezentei 

proceduri prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna până la data de 31 decembrie 

2023. 

 

IX. VALOAREA ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 

 

Art. 11. (1) Aportul în natură cu care se majorează capitalul social, constând în 

dreptul de folosință asupra imobilului în cauză pe o perioadă de 10 ani, este în valoare 

de 565.236 lei fără TVA, astfel valoarea capitalului social crește de la 67.626.450 lei la 

68.191.686 lei, numărul de acțiuni rămânând 13.458, valoarea nominală a acestora 

crescând de la 5025 lei la 5067 lei, conform Raportului de evaluare nr. 9/08.12.2022, 

efectuat de evaluator autorizat ANEVAR Andras Robert, înregistrat la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 17251/15.12.2022. 
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X. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA 

 

Art. 12. Prezenta procedură de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul 

furnizorului https://www.cjcv.ro/. 

 

XI. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI 

DE MINIMIS 

 

Art. 13. Raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis acordat în baza 

prezentei proceduri se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale 

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în 

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor 

de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 

28.06.2007 sau al oricărei reglementări care le modifică/completează. 

 

Art. 14. (1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează, pentru o perioadă de 10 ani 

de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată toate informaţiile necesare 

pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul 

ajutorului de stat. 

 

(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de 

minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele 

referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei proceduri și să transmită 

furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele 

stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale 

și comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

 

Art. 15. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutorul de 

minimis acordat, aflat în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul 

încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau 

europeană aplicabilă la momentul respectiv. 

 

(2) Furnizorul de ajutor de minimis  dispune recuperarea ajutorului în cazul în 

care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar. 

 

(3) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit 

Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării. 
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(4) Stoparea/recuperarea ajutoarelor se realizează de către furnizor/administrator 

în baza unor norme metodologice, aprobate prin acte normative/administrative care vor 

fi transmise Consiliului Concurenței în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării. 

 

Art. 16. 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 proceduri de ajutor de minimis. 

 

Art. 17. Administratorul prezentei proceduri 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. 

 

Art. 18. (1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în 

formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare 

a ajutoarelor de stat1, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea 

ajutoarelor de minimis la nivel naţional. 

 

(2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de 

minimis, acesta va transmite valori estimative. 

 

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, 

rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 

 

(4) 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 deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de 

control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului. 

 

(5) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru 

respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite 

decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul 

Concurenței reprezintă titlu executoriu. 

 

Art. 19. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta 

procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

 

                                                           
1 Regulamentul 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. 
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Art. 20. (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are 

obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor 

de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, 

de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) 

datele și informațiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de 

maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

 

(2) Actul de acordare a ajutorului, obligațiile de recuperare a ajutorului, aferente 

acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data 

semnării actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, 

respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării 

efective a respectivelor obligații. 

 

__________________________________________ 


