
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/2023 

privind aprobarea acordării 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. 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 9 martie 2023, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea acordării 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., 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și avizele 

comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- art. 2 și art. 8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 113 lit. f), art. 210 alin. (1) și art. 219 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (3) și (4) și art. 7 din 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; 

- Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 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 Uniunii Europene nr. 972/2020 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 29/2020 privind desemnarea a doi 

mandatari în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri 

Covasna S.A.; 

- 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, 



luând în considerare: 

- adresele societății Drumuri și Poduri S.A. nr. 1384/04.07.2022, nr. 1748/30.08.2022 

și nr. 2414/06.12.2022, înregistrate la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 8462/05.07.2022, nr. 10628/30.08.2022 și nr. 14732/06.12.2022; 

- adresele Consiliului Județean Covasna nr. 8462/22.08.2022 și nr. 14317/25.11.2022; 

- adresa Consiliului Concurenței nr. 10.340/08.08.2022, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9889/08.08.2022; 

- extras de C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe, 

ținând cont de: 

- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a Drumuri şi Poduri S.A. nr. 3/2023, 

transmisă prin adresa Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. 299/25.01.2023, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

951/25.01.2023; 

- Informarea comunicată Instituției Prefectului – Județul Covasna nr. 

1576/08.02.2023 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual sub forma 

majorării capitalului social prin aport în natură pentru societatea Drumuri și Poduri 

Covasna S.A.; 

- Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1901/09.03.2023 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. 3170/09.03.2023, 

în baza art. 173 alin. (2) lit. d) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se însușește Raportul 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, în conformitate cu anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Analiza de oportunitate 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., înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

1207/31.01.2023, conform anexei nr. 2. 

Art. 3. (1) Se aprobă acordarea, din partea acționarului unic, Județul Covasna, a 

unui ajutor de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în 

natură cu dreptul de folosință asupra imobilului având datele de identificare prevăzute 

în anexa nr. 3, pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A., cu scopul asigurării 

desfășurării activităților administrative ale acesteia, conform procedurii, prevăzute în 

anexa nr. 4. 

(2) Ajutorul de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin 

aport în natură, aprobat în art. 3, nu intră sub incidența obligației de notificare către 

Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 



al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Art. 4. Se aprobă majorarea capitalului social al societății Drumuri și Poduri 

Covasna S.A., prin aport în natură cu dreptul de folosință asupra imobilului, identificat 

în anexa nr. 3, pe o perioadă de 10 ani, în valoare de 565.236 lei fără TVA, valoarea 

capitalului social crescând 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. 

Art. 5. Se mandatează domnul Bálint Arnold-Csaba și domnul Máthé László, 

reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor ai societății 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. să voteze în numele și pe seama județului Covasna în 

favoarea majorării capitalului social prin aport în natură al societății Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. în condițiile prezentei hotărâri, respectiv să semneze toate înscrisurile 

necesare și să realizeze toate formalitățile/operațiunile în vederea realizării mandatului. 

Art. 6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna, Direcția economică și Direcția juridică și dezvoltarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și 

reprezentații Județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a societății 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 

 

Baraolt, 9 martie 2023. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

Contrasemnează, 

SZTAKICS István-Attila 

Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituția Prefectului – Județul Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcția economică; 

- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

- câte un exemplar reprezentanților Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor ai societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 

LKJ 


