
  

R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

 
H O T Ă R Â R E A nr.56/2019 

privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului 
S.C.GOSPOD SERV S.R.L. 

 
 

Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din data de 5 august 2019, 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 46/2019 privind acordarea unui 
ajutor individual de minimis prestatorului S.C. GOSPOD SERV S.R.L., luând act de 
Referatul de aprobare nr. 46/2019 a primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd; 

Văzând raportul de specialitate nr. 46/2019 înaintat de viceprimarul comunei 

Ciumani, respectiv văzând Avizul consultativ nr. 46/2019 al comisiei pentru 

activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 

public și privat al comunei; 

Luând în considerare: 

 Cererea S.C. GOSPOD SERV S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Ciumani sub 
nr. 1858/17.06.2019 

 Analiza de oportunitate privind instituirea unei măsuri de ajutor de minimis;  
 Informarea nr. 10296/18.06.2019 prin care Instituția Prefectului a fost informată 

cu privire la intenția de a se institui măsura de sprijin;  

 Informarea nr. 13466/18.06.2019 prin care Consiliul Județean Harghita a fost 
informat cu privire la intenția de a se institui măsura de sprijin;  

 Avizul nr. 8489/ emis de Consiliul Concurenței; 
Având în vedere : 

 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 al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 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.  

 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;  

 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 ;  

 Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2004 privind înființarea unei societăți cu 
răspundere limitată  



 Art. 7 lit. d) , art 11, art 204 alin (1), art 210 și art 221 din Legea nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.2459/05.08.2019, 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4), art.133 alin.(2), 
art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi, 

 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 
Art.1 Se aprobă procedura acordării unui ajutor individual de minimis prestatorului 
S.C. GOSPOD SERV S.R.L. conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 
Art. 2.  Furnizorul și administratorul ajutorului de minimis este Comuna Ciumani, 
județul Harghita, iar beneficiarul este S.C.GOSPOD SERV S.R.L, cu sediul în Comuna 
Ciumani, Piata Borsos Miklos nr. 208, județul Harghita, CUI 17054889, și care 
desfășoară pe raza comunei Ciumani activitatea de asigurare a personalului necesar 
supravegherii, funcționării și întreținerii sistemului energetic, a clădirii hala de 
cazane, a terenurilor și dotărilor aferente, în conformitate cu H.C.L. nr. 31/2004 
privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată, respectiv cu acordul cadru 
nr. 3011 din 30.12.2014.  
 
Art. 3 Ajutorul individual de minimis se acordă pentru acoperirea debitului aferent 
impozitului clădiri și teren pentru imobilele pe care societatea le administrează, în 
vederea evitării intrării în faliment al societății. 
 
Art. 4 (1) Durata acordării ajutorului individual de minimis pentru acoperirea 
deficitului de finanțare al S.C.GOSPOD SERV S.R.L este un an, respectiv anul 2019. 
     (2) Ajutorul de minimis se acordă într-o singură tranșă.  
 
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 
158.760 lei, defalcată după cum urmează:  
 
  

AN ANUL I- 2019 TOTAL 

LEI 158.760 158.760 

ECHIVALENT 
EURO (curs 
BNR 1 euro 

4,70 lei) 

33.779 33.779 



 
Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul comunei Ciumani, județul Harghita.  
 
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al unității 
administrativ teritoriale pentru primarul comunei Ciumani, Prefectului Județului 
Harghita, Consiliului Concurenței, S.C. GOSPOD SERV S.R.L., Compartimentului 
Contabilitate, și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și la 
sediul acesteia.  

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Székely István  Secretar general : Balogh Zita 

 


