
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru  

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna octombrie 2019; 

Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual 

de minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- adresa nr. 97/19 iulie 2019 Societatății „Parcul Industrial Cugir” SA înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15487/19 iulie 2019; 

- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

Luând în considerare avizul nr. 11666/8 octombrie 2019 emis de Consiliul Concurenţei 

înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21981/10 octombrie 2019; 

Având în vedere prevederile:  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  - O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

  - Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea 

capitalului social la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Capitalul social al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA se majorează cu 

suma de 550.000 lei, prin aport în numerar. 

               (2) Capitalul social total după majorarea prevăzută la alin. 1 va fi de 

3.287.511,18 lei, împărțit în 328.751 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. 

Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Dana GĂISEANU în calitate de  reprezentant 

al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

pentru a aproba modificările Actului constitutiv al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, în 

sensul majorării capitalului social conform prevederilor art. 2. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției dezvoltare și 

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Parcul 

Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

 

                                              Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                         Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

http://www.cjalba.ro/


Înregistrat cu nr. 159 

Alba Iulia, 31 iulie 2019 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 16843/2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „ Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Consiliul Județean Alba urmărește impulsionarea și diversificarea activităților economice, 

stimularea investițiilor în sectorul privat și nu în cele din urmă îmbunătățirea nivelului de trai și a 

condițiilor de viață. În scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin 

valorificarea eficientă a potențialului regional și local, se pot lua măsuri de îmbunătățire a 

condițiilor de viață, economice și stimularea mediului de afaceri local. 

Parcurile industriale au un rol important în acest sens, acestea fiind înființate pentru a 

crea infrastructura necesară în vederea atragerii de investiții și investitori, care să utilizeze 

resursele locale, în vederea creării de noi locuri de muncă și dezvoltarea zonei. 

Prin adresa nr. 97/19 iulie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 15487/19 iulie 2019, Societatea „Parcul Industrial Cugir” solicită majorarea capitalului social 

al societății, pentru realizarea unui program minim de investiții în active corporale pentru 

asigurarea unui grad mai mare de ocupare al acestuia. 

Având în vedere cele prezentate, și în conformitate cu  prevederile O.U.G. nr. 77 din 

3.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, există cadrul legal care să permită 

acordarea unui ajutor individual de minimis în vederea majorării capitalului social al societății, 

prin aport de numerar. 

 

II. Descrierea situației actuale  

Consiliul Județean Alba este unic acționar la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA, 

persoană juridică, ce are ca obiect de activitate principal „Administrarea imobilelor pe bază de 

comision”. 

În prezent gradul de ocuparea al Parcului Industrial Cugir este de 70,98%, astfel că pentru  

creșterea gradului de ocupare sunt necesare realizarea unor investiții în activele corporale ale 

acestuia, sens în care se impune acordarea unui aport în numerar pentru majorarea capitalului 

social. 

 

III. Baza legală 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 

  IV. Compatibilitate cu legislația comunitară și hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

 

 

V. Avize necesare 



Avizul Consiliului Concurenței în vederea acordării unui ajutor individual de minimis 

 

VI. Impactul financiar asupra bugetului județului 

Suma de 550.000 lei din bugetul propriu al județului, aport în numerar la capitalul social 

al societății Parcul Industrial Cugir 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  159/31 iulie 2019 

         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR 

Nr. 16844/ 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE  ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru  

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului judeţului Alba până în 

data de 20 august 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” estimată a 

avea loc în data de 29 august 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 159/31 iulie 2019 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual 

de minimis pentru majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

- adresa nr. 97/19 iulie 2019 Societatății „Parcul Industrial Cugir” SA înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15487/19 iulie 2019; 

- studiul de oportunitate privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR.  17720/20 august 2019 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind  acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social la  Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

Societatea Parcul Industrial Cugir SA funcţionează ca persoană juridică cu capital 

integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal ”Administrarea imobilelor 

pe bază de comision”. 

Sprijinirea dezvoltării economice a județului prin atragerea de noi agenți economici, 

rezidenți ai parcului, duc implicit la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea zonei. 

Prin adresa nr.97/19 iulie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 15487/19 iulie 2019, Societatea „Parcul Industrial Cugir” solicită majorarea capitalului social 

al societății, pentru realizarea unui program minim de investiții în activele corporale ale 

societății.  

  Investițiile în  activele corporale ale societății sunt necesare în condițiile în care gradul de 

ocupare al parcului este de 70,98%, astfel că pentru  creșterea gradului de ocupare sunt necesare 

aceste investiții susținute atât din resursele proprii ale societății cât și prin acordarea unui aport în 

numerar pentru majorarea capitalului social. Majorarea capitalului social intră în categoria 

ajutoarelor de minimis iar valoarea totală acordată unei întreprinderi publice pe o perioadă de 3 

ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) nu poate depăşi echivalentul în lei a 

200.000 de euro. Prin urmare, în prezent societatea se încadrează în plafonul maxim stabilit 

pentru ajutorul de minimis care poate fi acordat unei întreprinderi. 

Având în vedere cele prezentate, se  impune găsirea unor soluții optime în vederea 

realizării unor investiții, fapt posibil prin acordarea unui ajutor individual de minimis în 

conformitate cu  prevederile Ordonanței de Urgență nr.77 din 3.12.2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru 

majorarea capitalului social al societății Parcul Industrial Cugir SA. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 
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ROMÂNIA         Anexa  la Proiectul de hotărâre   
JUDEŢUL ALBA           privind  acordarea unui ajutor individual 
CONSILIUL JUDEŢEAN      de minimis pentru majorarea capitalului social 
PREŞEDINTE    la Societatea  PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA 
          
 
 
   PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA UNUI   AJUTOR INDIVIDUAL DE MINIMIS         

PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL  
LA  SOCIETATEA „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA 

 
   

 
 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 Art. 1.  
 (1) Prezenta procedură instituie un ajutor individual de minimis pentru majorarea 
capitalului social al  Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, J01/23/1999, CIF RO4331392, cu 
sediul social în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, judeţul Alba. 
 (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 (denumit in 
continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013). 
 (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 şi 108 din Tratatul privind funcţionareaUniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.OJ L 352/1 din 24.12.2013. 
            (4)Ajutorul individual de minimis se acordă beneficiarului pentru atragerea de investiţii şi 
investitori, cât şi crearea de noi locuri de muncă. 
  

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL PROCEDURII 
Art. 2. Prin prezenta procedură se acordă un ajutor de minimis Societății „Parcul 

Industrial Cugir” SA în scopul atragerii de investiții și investitori, care să utilizeze resursele 
locale prin crearea de noi locuri de muncă, aliniindu-se astfel politicii de dezvoltare regională, 
respectiv națională și care se încadrează în obiectivele Programului de finanțare a coeziunii 
economice și sociale. 
 

III. BAZA LEGALĂ 
Art. 3.  Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile:  

  O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum 
și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
  Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei, privind aplicarea articolelor 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. 
  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

IV. DEFINIŢII 
 Art. 4. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

a). 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 independentă, întreprinderile 
familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate 
economică; 
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b). activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau 
lucrări pe o piață; 

c). produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepţia produselor 
obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a 
pieţelor din sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.1184/2006 şi (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013; 

d). prelucrarea produselor agricole – orice operaţiune efectuată asupra unui produs 
agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animal 
sau vegetală pentru prima vânzare;        
                e).  comercializarea produselor agricole – deţinerea sau expunerea unui produs agricol 
în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători 
şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 
efectuată de către un producător  primar către consumatorii finali este considerată 
comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte,  rezervate acestei activităţi;  

f). rata de actualizare – este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană 
pentru România pe baza unor criteria obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro; 
              g). domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător 
clasificației activităților din economia națională (codului CAEN) - relevantă pentru scopurile 
prezentei proceduri; 

h). furnizorul ajutorului individual de minimis -  UAT- Județul Alba; 
i). administratorul ajutorului individual de minimis - Consiliul Județean Alba; 
 
V. DOMENIU DE APLICARE 
Art.5. Prezenta schemă se adresează Societăţii “Parcul Industrial Cugir” SA 

            Art.6. Prezenta schemă de minimis nu se aplică : 
            a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a 
pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.1184/2006 şi 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al 
Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L354/28.12.2013; 
            b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole; 
            c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării      
şi comercializării produselor agricole în următoarele cazuri: 
                       (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 
unor astfel de produse, achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de 
întreprinderile respective ;  
                       (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau 
integrală către producătorii primari ; 
             d) ajutoareor destinate activităţilor legate de export către State terţe sau State membre, 
respective ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de 
export; 
             e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale  în 
detrimentul celor importate; 
             Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport rutier 
de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule 
pentru transport rutier de mărfuri.   
 
 
 

http://www.ajutordestat.ro/
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VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 
Art. 7.  
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură, beneficiarul trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
            a). să fie legal constituită în România şi să îşi desfăşoare activitatea în România; 
            b). să fie eligibilă pentru finanţare conform prevederilor codului fiscal sau de procedură 
fiscal ;            
            c). să nu fie “întreprindere în dificultate “; 

d). 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; 

e). valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii   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;  

f). plafonul 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; 

g). să nu fie în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător 
sindic, să nu existe nici o restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor 
aranjamente între creditori, sau să nu se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate 
anterior, reglementate prin lege;  

h). să nu înregistreze datorii publice şi să-şi plătească la timp texele, obligaţiile şi alte 
contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetul local prevăzute de legislaţia în vigoare; 

i). reprezentantul legal al întreprinderii să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 
ani, de către nici o instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale ; 

j). reprezentantul legal al întreprinderii să nu furnizează informaţii false. 
 

VII. ACORDAREA AJUTORULUI INDIVIDUAL DE MINIMIS 
Art. 8. 

  (1) Ajutorul individual de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal 
de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, 
indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit. 
  (2) Ajutorul se acordă beneficiarului în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, 
prin majorarea capitalului social al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA cu suma de 550.000 
de lei.  
 (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii 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. 

Art. 9.  
(1) Pentru a beneficia de finanţare în cadrul acestei proceduri, beneficiarul va depune 

declarații, pe propria răspundere, privind: 
- ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică  în acest 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; 
- eventuale alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele 

finanțate de prezenta schemă; 
- 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; 

- beneficiarul nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de către un 
judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor 
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aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, 
reglementate prin lege; 

- 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) Autoritatea care administrează prezentul ajutor de minimis va verifica dacă 

solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare  de minimis sau alte ajutoare de stat pentru aceleaşi 
cheltuieli eligibile; 

(3) Autoritatea care administrează prezentul ajutor va acorda un ajutor de minimis după 
ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a 
ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică în exerciţiul financiar în curs şi în cele 
două exerciţii financiare anterioare, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din 
surse comunitare, cumulate cu valoarea ajutorului solicitat prin prezenta schemă, nu depăşeşte 
pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile  care efectuează transport de 
marfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei; 

(4) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării, 
pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene; 

 Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte 
ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o 
intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte 
printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia 
Europeană.  

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulate cu ajutoarele de 
minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.360/2012 al Comisiei, în limita 
plafonului stabilit în regulamentul respectiv. 

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu 
alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru 
întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) 
echivalent în lei. 

(5) In cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de 
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul 
relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor 
întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau 
achiziţie ramân legal acordate. 

(6) Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii 
plafoanelor valorice prevăzute de art.12 din Legea concurenţei nr.21/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea 
în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei 
decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de 
divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină 
depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea Concurenţei. 

(7) In cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi 
separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a 
beneficiat de acestea  şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au 
fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele 
de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor 
întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  
 

VIII. DURATA MĂSURII 
Art. 10.  
(1) În cadrul prezentei proceduri, ajutorul individual de minimis se va putea acorda 

începând cu data intrării în vigoare a procedurii, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean 
Alba şi pâna la data de  31 decembrie 2019. 

(2) Plata ajutorului acordat în baza prezentei proceduri se va efectua până cel târziu la 
data de 31 decembrie 2019.  
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IX. BUGETUL ACTULUI DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 
  Art. 11.  Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul 
prezentei proceduri este de 115.000 euro, respectiv 550.000 lei.  
 

X. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA 
 Art. 12. În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul 

prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de 
evaluare, autoritatea care administrează prezentul ajutor de minimis, comunică în scris 
întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia 
de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul UE nr.1407/2013, prin menţinerea 
titlului acestuia şi a numărului de  publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Art. 13. Prezenta procedură de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul 
furnizorului www.cjalba.ro 
 

XI. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE 
MINIMIS 

Art. 14. Raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis acordat în baza prezentei 
proceduri se face în conformitate cu prevederile O.U.G. 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, 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. 15.  
(1) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează, pentru o perioadă de minim10 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. 16.  
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutorul individual 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 dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a 
ajutorului nu au fost respectate de beneficiar. 

(3) Ajutorul individual de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi 
dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării 
integrale. 

(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 
nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

(5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului individual de minimis se transmit 
Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării. 

Art. 17. 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. 18. 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. 19. 
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  (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 individual 
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 individual 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. 20. Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta 
procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G 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. 

Art. 21.  
(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) Contractul de finanțare, actul de acordare a ajutorului, plățile, obligațiile de 
recuperare a ajutorului și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei 
proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării 
contractului/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. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Marian Florin AITAI 

                                                           
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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