
  

R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

 
  H O T Ă R Â R E A nr.56/2022 

privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului 
public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Ciumani, județul Harghita 
 
 

Consiliul Local Ciumani, 
Văzând: 
- Proiectul de hotărâre nr.28/2022 și referatul de aprobare nr.1479/2022 privind 

acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu 
apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita, 

- raportul de specialitate nr.28/02.05.2022 înaintat de viceprimarul comunei, 

respectiv, 

- Avizul consultativ favorabil nr.28/2022 al comisiei pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, 

cooperări interinstituționale 

Având în vedere: 

 Cererea Serviciului Public de Apă si Canalizare Ciumani, înregistrată la Primăria comunei 
Ciumani sub nr.38/1388/25.04.2022;  

 Analiza de oportunitate privind instituirea unei măsuri de ajutor de minimis 
nr.1478/2022;  

 Informarea nr.1474/02.05.2022 prin care Instituția Prefectului a fost informată cu 
privire la intenția de a se institui măsura de sprijin;  

 Informarea nr.1473/02.05.2022  prin care Consiliul Județean Harghita a fost informat cu 
privire la intenția de a se institui măsura de sprijin;  

 Avizul nr.6555/02.06.2022 emis de Consiliul Concurenței; 
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 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.  

 Legea concurenței nr.21/1996, republicată 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;  

 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) lit. a) și c)  din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 



 Hotărârii Consiliului Local nr.25/2016 privind reorganizarea Serviciului Public de apă și 
canalizare a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără personalitate juridică în 
serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea 
Consiliului Local Ciumani precum dării în administrare și exploatare  a serviciului public 
și a sistemului de apă și canalizare a comunei, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.4/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli general consolidat a comunei Ciumani pe anul 2022, cu rectificările ulterioare, 

 art.19 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală,văzând procesul –verbal de afișare nr. 1388/2022, 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera d) și alin.(7) litera n) , art.133 alin.(1), 

art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 
Art.1 Se aprobă procedura acordării unui ajutor individual de minimis prestatorului 

Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza comunei Ciumani, județul 

Harghita, 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 Serviciul Public de Apa si Canalizare Ciumani –operator de 

servicii de utilități publice locale, cu sediul în Comuna Ciumani, Piata Borsos Miklos nr.208, 

județul Harghita, CUI RO38876092, și care desfășoară pe raza comunei Ciumani servicii de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare în baza H.C.L. nr. 25/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Art. 3 Ajutorul individual de minimis se acordă pentru acoperirea deficitului de finanțare al 

Serviciului Public de Apa si Canalizare Ciumani, care prestează serviciul public de alimentare 

cu apă și canalizare pe raza administrative-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita 

conform H.C.L. nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 4 (1) Durata acordării ajutorului individual de minimis pentru acoperirea deficitului de 

finanțare al Serviciului Public de Apa si Canalizare Ciumani  este 2022-2023. 

 (2) Ajutorul de minimis se acordă trimestrial în baza cantităților reale de apă potabilă și apă 

menajeră (canalizare) facturate în perioada respectivă.  

 

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 685.000 lei, 

defalcată după cum urmează:  

 
   
 



AN ANUL - 2022 ANUL - 2023 

LEI 375.000 310.000 

ECHIVALENT 
EURO (curs 
BNR 1 euro 
4,9480 lei la 

data de 
29.04.2022 )  

75.788 62.652 

 
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 pentru primarul 
comunei Ciumani, Prefectului Județului Harghita, Consiliului Concurenței,, Serviciului Public 
de Apa si Canalizare Ciumani, Compartimentului Contabilitate, și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul instituției și la sediul acesteia.  

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                Contrasemnează pentru legalitate 

      Nagy Erzsébet   Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de   
26 iulie  2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 


