Consiliul Local al oraului Comanefli, judetul Bacäu, Intrunit In edinta
ordinarä In data de 27.09.2017
Având In vedere:
- adresa nr. 2461/01.09.2017, mnregistratä sub nr. 36076/08.09.2017 emisä de SC
Apa Serv Trotu SRL Comaneti;
• referatul nr. 36368/13.09.2017- mntocmit de Birou Juridic §i Executari Silite din
cadrul aparatului de specialitate a! Primarului Orau1ui Comaneti, privind
majorarea de capital social la SC Apa Serv Trotu SRL;
• expunerea de motive a Primarului Oraului Comãneti;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local al
oraului Comàneti;
In conformitate cu prevederile:
- Art. 210 §i art. 221 din Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale cu
modificarile §i completarile ulterioare.
- art. 3 aim. 4 din OUG nr.77/2014 privind procedurile nationale In domeniul
ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurentei
nr. 21/1996
- art. 107 §i 108 din Tratatul privind fUnc;ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis.
In temeiul art. 36, aIm. 2, lit. a, art. 45, art 48 aIm. 2, art. 115 din Legea nr.
215/2001 privind admmnistra4ia publicá locala, republicatã cu modificärile i
completàrilc ulterioare, adoptä urmätoarea

Art.! Consiliul Local al oraului Comaneti aproba procedura privind
implementarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului
social al sc Apa Sew Trotu§ SRL Comaneti, In anul 2017, cu sumele necesare
platii datoriilor, adica 850.000 lei, conform anexei care face parte integrantä din
prezenta;
Art.2 Prezenta procedura privind implementarea unui ajutor de minimis
individual nu inträ sub incidença obliga;iei de notificare cãtre Comisia Europeana,
in conformitate cu Prevederile Regiilamentului comisiei Europene nr. 1407/2013

pentru aplicarea art.107 i art.108 din Tratatul privind firnc4ionarea Uniunii
Europene;
Art.3 Acordarea ajutoarelor de minimis In cadrul prezentei proceduri
privind implementarea unui ajutor de minims individual se face numai cu
respectarea criteriilor de minimis preväzute de Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1407/2013 pentru aplicarea art. 107 §i art. 108 din Tratatul privind flinctionarea
Uniunii Europene;
Art.4 Se aproba majorarea de Capital social a! SC Apa Serv Trotu SRL,
CUI 27864203, J04/1035/2010, cu sediul In ComAneti, str. Garii nr.47,jud. Bacäu,
cu suma de 850.000 lei, de la 600.000 lei la 1.450.000 lei, prin participarea
exciusiva a Orau1ui Comanefli.
Art.5 Capitalul social majorat cu participarea Oraului Comane$i de la art.4
este de 1.450.000 lei, divizat in 145.000 parçi sociale a cite 10 lei fiecare, iar
participarea asociatului unic la beneficiile i pierderile societãtii este de 100 %.
Art.6 Se Imputernice$e dl. Mititelu Mihai - administrator la SC Apa Serv
Trotu SRL, cetatean roman, cu domiciliul In orau1 ComAneti, strada Stefan cel
Mare, B1.H2, sc.B, ap. 12, judeu1 Bacau, posesor al CI seria XC nr.808686, eliberat
de SPCLEP Comaneti la data 08.09.2011, CNP 1870831044902 pentru a semna
actul aditional §i actul constitutiv.
Art.7 Se Imputemicete dl. Jibuschi tefan-Augustin - consilier juridic la
SC Apa Sew Trotu SRL, cetatean roman, cu domiciliul In orau1 Comane$i,
strada Republicii, BI.22, et. 1, ap. 18, judeu1 Bacau, posesor a! CI seria ZC
nr.052595, eliberat de SPCLEP Comãneti la data 28.08.2014, CNP
1750821043769 sa indeplineasca toate formalitatile legale la Oficiul Registrului
Come4ului Bacau, pentru a depune i a ridica documentele privind majorarea de
capital social.
Art.8 Prezenta hotärãre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului
Bacau, Primarului orau1ui Comane$i, SC Apa Sew Trotu SRL, persoanelor
men;ionate in prezenta hotàrâre i tuturor Directiilor, Serviciilor i
Compartimentelor interesate din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale - OrauI
ComAneti, pentru ducere la indeplinire.
Preedinte de qedin(a
Consilier local, ,K
Laura Maria SlS
Nr. /'o
Data 27.09.2017
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Contrasemneaza
Secretar ora,
jurist Daniela CHIRILA

ANEXA LA HCL nr. 74o /27.09.2017
Procedura privind implementarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea
capitalului social al S.C.Apa Sery Trotuq S.R.L. Cominefli, In anul 2017, cu sumele
necesare platii datoriior
I.

DISPOZITI! GENERALE

Art.1
(1) - Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis individual pentru majorarea
capitalului social al S.C. Apa Serv Trotu S.R.L. ComAneti, J04/1035/2010, CUI 27864203 cu
sediul In Comäneti, st. Gàrii, nr. 47, jud. Bacau, fra sedii secundare, Cu sumele necesare plaii
datoriilor.
(2) - Acordarea ajutorului individual de minimis se va face numai Cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr. 140 7/2013 al Comisiei privind aplicarea
art. 107 # 108 din Tratatul privind fun qionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. OS L 352/1 din 24.12.2013 (denumit in
continuare Regulamentul (UE) nr. 140712013).
(3) - Prezenta procedura flu intrã sub incidenta obligaiei de notificare cAtre Comisia EuropeanA, in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 140 7/2013a1 Comisieiprivind aplicarea
art. 107 i 108 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat In Jurnalul Oficial al Uniunil Europene nr. OiL 352/1 din 24.12.2013.
(4) - Prezenta schema de ajutor individual de minimis se aplica pe raza teritorialA a Oraului
Comãne$i i va fi adoptata prin hotarare a Consiliului Local.
II. OBIECTWUL 51 SCOPUL SCHEMEI
Art.2 Obiectivul prezentei scheme este salvarea intreprinderii in dificultate care realizeazá on
serviciu de interes economic general, respectiv acoperirea datoriilor prin majorarea capitalului
social al Apa Serv Trotu S.R.L. Comãneti cu on numArde 85.000 de päri sociale a câte 10 lei
fiecare.
Art. 3 Scopul schemei este susnerea activitatii i stimularea agentului economic cu capital
integral de stat, care presteazA servicii economice de interes local, in Oraul Comaneti.
III. BAZALEGALA
Art. 4
(1) - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013,al Comisiei privind aplicarea art. 107 ci 108 din Tratatul
privind func(ionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat In Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. OiL 352/1 din 24.12.2013.
(2) .- Ordonança de Urgenjä a Guvernului României nr. 77/2014 privind procedurile na;ionale in
domeniul ajutorului de stat precum i pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr.
21/1996.
(3) Legea nr. 215/2001 privind administrajia publica localä, republicatA, cu modificarile §i
completarile ulterioare;
(4) Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;
(5)
Legea in. 31/1990 privind societatile, republicata;
(6)
Legea in. 346/2004 privind stimularea infiintArii i dezvoltArii Intreprinderilor mici i
mijlocii, cu modificari1ei completarile ulterioare;

IV. DOMENIUL DE APLICARE
Art. 5.Prezenta schema se adreseazà S.C. Apa Sew Trotu S.R.L. Comäne$i, 504/1035/2010,
CLII 27864203 cu sediul in Comäneti, str. GArii nr. 47, jud. BacAu.

Art. 6. Ajutoarele de minimis no se acordã:
a) Intreprinderilor care Ii desfà.oara activitatea in sectoarele pescuitului i acvaculturii, astfel cum
sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European ci al Consiliului
din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuná a piefe/or In sectorul produselor pescárqti #
c/c acvacultura, de modijicare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 tYl (CE) nr. 1224/2009 ale
Consiliului ci de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013
b) intreprinderilor care ii desfàoara activitatea in domeniul produciei primare de produse
agricole;
c) intreprindenlor care ii desfàoara activitatea In sectorul prelucrarii §i comercializarii produselor
agricole, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cãnd valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza preflilui sau a cantitãii unor astfel
de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piaä de intreprinderile
respective;
(ii) atunci cand ajutoarele sunt condi;ionate de transferarea br paijialA sau integrala cãtre
producatorii primari.
d) pentru finantarea activitatilor legate de export cãtre tan te4e sau cãtre alte State Membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate inflintaru i
ftincionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
e) pentru facilitarea utilizarii preferentiale a produselor nationale fata de produsele importate;
Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de marfuri in
contul terjilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport
rutier de marfiari.

V. DEFINITLI
Art. 7 In sensul prezentei proceduri urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) produse agricole - produsele enumerate in Anexa I la Tratat, cu excepçia produselor obtinute din
pescuit si acvacultura preväzute In Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European .yi
al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuná a piefelor In sectorul produselor
pescáreti ,ci c/c acvacultura, de mod(ficare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 ,ci (CE) nr.
1224/2009 ale Consiliului ;i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
b) prelucrarea produselor agricole - orice operaiune efectuata asupra unui produs agricol care are
drept rezultat tin produs care este tot on produs agricol, cu exceptia activitatilor destburate in
exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animalA sau vegetala
pentru prima vânzare;
c) comercializarea produselor agricole - de;inerea sau expunerea unui produs agricol in vederea
vânzArii, a punerii in vânzare, a livrarii sau a oricärei alte forme de introducere pe pia;A, cu exceptia
primei vanzari de cãtre tin producator primar cãtre revanzatori sau prelucratori §i a oricArei alte
activitã;i de pregatire a produsului pentru aceastA prima vanzare; o vânzare efectuata de cätre un
producator primar cätre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se
desfäoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;
d) rata de actualizare - este rata de referinta stabilita de cätre Comisia Europeana pentru România
pe baza unor criterii obiective i publicata in Jurnalul Oficial a! Uniunii Europene §i pe pagina de
web www. ajutordestat.ro;

e) mntreprindere - once entitate care desThoarA o activitate economicã, indiferent de statutul
juridic, de modul de finanlare sau de existenta unui seep lucrativ al acesteia; din aceastä categoric
fac parte §i lucratorii care desfàoara o activitate independenta, Intreprinderile familiale, precum §i
parteneriatele sau asocia;iile care desfàoara, in mod regulat, o activitate economicA;
f) activitate economicä - once activitate care constA In flirnizarea de bunuri, servicii sau lucrari pe
0 piaA;
g) Intreprindere unicä - conceptul include toate Intreprinderile intre care existä eel putin una
dintre rela;iile urmAtoare:
(i) 0 Intreprindere deline majoritatea dreptunilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
unei alte mntreprinderi;
(ii) 0 Intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprindeni;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intrepninderi
in temeiul unui contract incheiat cu Intreprinderea in cauzA sau in temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o mntrepnindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi §i care controleaza
singurA, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelci mntrepninderi, majoritatea
dreptunilor de vot ale actionarilor sau ale asociailor Intreprindenii respective.
Intreprinderile care Intretin, prin una sau mai multe mntreprinderi, relatiile la care se face refenire la
punctele (i) - (iv), sunt considerate "intrepninderi unice".
i) domcniu de activitate - activitatea desffiuratA de benefieiar, corespunzãtor clasificatiei
activitatilor din economia najionalA (codului CAEN); relevanta pentru scopunile prezentei proceduri
este activitatea pentru care se acorda finan;area;
j) furnizorul de ajutor tie minimis este OrauI Comanefli.
k) administratorul ajutorului tie minimis este OrauI ComAnefli
1) intensitatea ajutorului - valoarea bruta a ajutorului expnimata ca procent din costurile eligibile,
Inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
m) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor UE la un nivel care nu distorsioneaza
concurenta si/sau comertul cu statele membre;
VI. CONIMTII DE ELIGIBILITATE
Art. 8. Masurile de spnijin financiar ce vor fi acordate, prin prezentul ajutor de minimis individual,
constau in aportul de capital social care este considerat ajutor de minimis transparent datonita
faptului ca suma totala a aportului de capital este mai mica decat plafonul de minimis.
Art. 9. Pot beneficia de facilitatile prevAzute in prezenta schema, Intreprinderile care indeplinesc
urmatoarele conditii
a) sunt legal constituite in România §i !fl des&oara activitatea in România;
b) sunt eligibile pentru a beneficia de facilitA;ile unui ajutor de minimis, in conditiile prezãvute
prin prezenta procedura;
c) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacenile administrate de un judecator sindic, nu au nici o
restrictie asupra activitAtii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente Intre creditoni, sau nu se
afla intr-o alta situatie similarà cu ce!e menonate anterior, reglementate prin lege;
d) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condaninari in ultimii 3 am, de cãtre
nicio instantA de judecatã, din motive profesionale sau etic-profesionale;
e) reprezentantul legal al Intreprindenii nu flimizeaza informai false;
f) solicitantul demonstreazA cA detine resurse!e financiare §i operationale necesare pentru cofinantarea proiectu!ui. In acest sens vor fi evaluate:
- existenta resurselor administrative;

- existenta surselor de finantare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilan;ul
contabil a! ultimilor 2 ani).
g) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in
cazul in care a fàcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatä §i creana integral
recuperatA;
h) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioada de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenti i anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare
acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaete echivalentul in lei a 200.000
Euro (100.000 Euro in cazul Intreprinderilor care activeazä in sectorul transporturilor de marfiiri in
contul teijilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis
sau de obiectivul urmarit i indiferent daca ajutorul este finanlat din surse nalionale sau comunitare;
- i)valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe o perioadA de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti §i anul fiscal in curs), cumulatA cu valoarea alocarii
financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depaete
echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 de euro in cazul Intreprinderilor care
activeazä In sectorul transporturilor de mãrfuri in contul te4ilor sau contra cost);
- j) atunci când o intreprindere care efectueazA transport rutier de mrfiiri in numele te4ilor
sau contra cost desfoara i alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de
euro, in cazul intreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 de euro, echivalent in
lei, cu condijia prezentárii documentelor contabile care atestA separarea evidentei acestor
activitati sau distinctia intre costuri, pentru a dovedi cã suma de care beneficiaza activitatea
de transport rutier de mArfiiri nu depaete echivalentul in lei a 100.000 de euro §i cA
ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul
rutier de marfiiri.
- k)
plafoanele de minimis se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmarit i indiferent daca ajutorul acordat este finantat in totalitate sau partial din
resurse comunitare.

VII. ACORDAREA AJUTORULUI BE MINIMIS
Art.1O.
(1)Ajutorul se acordä sub formä de majorare de capital intr-o singurä tranfl.
(2) Ajutorul de minimis se considerã acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de
acesta este conferit intreprinderii, in temeiul legislajiei nationale aplicabile, indiferent de data la
care ajutorul de minimis este platit.
(3) Ajutorul se acorda beneficiarului in limita sumei reprezentatä de pragul c/c minimis, astfel:
(4) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice pe 0
perioada de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate
cu prevederile prezentei proceduri, depAete pragul de 200.000 de euro echivalent in lei,
solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei proceduri, nici chiar pentru acea fractiune
din ajutor care nu depAete acest plafon.
(5) Ajutorul de minimis acordat intreprindrii unice, in conformitate cu prevederile prezentei
proceduri pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 360/2012 in limita plafonului stabilit in respectivul regulament.
Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de
minimis in limita plafonului de 200.000 de euro, echivalent in lei.

(6) Ajutorul de minimis acordat intreprindrii unice in cadrul prezentei proceduri flu se va cumula cu
alte ajutoare de stat in sensul art. 107 (1) din Tratatul privind fbnctionarea Uniunii Europene,
acordate pentru aceleai costuri eligibile (legate de acelai proiect de investitii) sau cu ajutoarele de
stat acordate pentru aceeai mAsura de finançare prin capital de risc, daca in astfel de cumul ar
depAi intensitatea sau valoarea maxima a ajutorului stabilita pentru condi;iile specifice ale fiecarui
caz de un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia
Europeanä. Ajutoarele de minimis care nu se acorda sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice
pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeuul unui regulament de exceptare pe categorii
sau al unei decizii adoptate de Comisie.
Art. 11
(1)Pentru a beneficia de finan;are nerambursabila in cadrul acestei proceduri, beneficiarul va
depune declaratii, pe propria raspundere, privind:
- ajutoarele de minimis primite de intreprinderea mica in acel an fiscal i in ultimii doi ani fiscali
(fie din surse ale statului sau ale autorita;ilor local; fie din surse comunitare);
- structura intreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
- eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleai costuri eligibile ca cele finan;ate
de prezenta schema;
- faptul cä flu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise
de Comisia Europeanä, Consiluul Concurençei sau de un flimizor de ajutor de stat / de minimis sau,
in cazul in care a fa-cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatA i crearfla integral
recuperatã;
- faptul ca flu deruleaza activitAli exceptate de la finan;are in condiçuile prezentei proceduri.
Aspectele anterior mentionate pot fi incluse intr-o unicA declarajie, asumatA de catre beneficiar, pe
propria raspundere a acestuia.
(2)Administratorul ajutorului va verifica respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate specificate In
prezenta procedura.
(3)Administratorul ajutorului va verifica daca solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat
sau de minimis pentru aceleai cheltuieli eligibile.
(4)Administratorul ajutorului va acorda ajutorul de minimis dupa ce va verifica faptul cä suma totala
a ajutoarelor de minimis primite de Intreprinderea unicã pe parcursul unei perioade de trei am
fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse
comunitare, nu depAe$e pragul de 200.000 de euro, echivalent in lei.
Art. 12. Intreprinderea incheie cu administratorul ajutorului de minimis tin Contract de finantare.
VHI.DURATA SCHEMEI
Art 13.
(1) In cadrul prezentei proceduri, ajutorul se va acorda in intervalul 15.10.2017 - 14.03.2018
(2) Plata ajutorului acordat in baza prezentei proceduri se va efectua pâna cel târziu la data de
14.03.2018.
IX.BUGETUL SCHEME!
Art. 14. Valoarea ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei proceduri este de
184.863 euro, respectiv 850.000 lei (curs BNR din data de 15.09.2017, 1 euro = 4,598 lei).
X. REGULI PRIVIND TRANSPARENTA

Art. 15. Prezenta procedura de ajutor do minimis va Li publicata integral pe site-ui fuirnizorului
Orau1ui ComAne$i.
XLREGULI PR! VIND MONITORIZAREA SI RAPORTAREA AJUTORULUI DE
MINIMIS
Art. 16.
(1)La momentul acordArii ajutorului do minimis, administratorul va comunica in scris intreprinderea
beneficiara de cuantumul maxim al ajutorului cc poate fi acordat i caracterul acestuia de ajutor do
minimis, racând referire expresA la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, a! Comisiei prin menhionarea
titlului acestuia i a numArului de publicare in Jumalul Oficial a! Uniunii Europene.
(2) prezenta procedura de ajutor do minimis va fi publicata integral pe site-ui fijrnizorului - Orasul
Comanesti.
Art. 17.
Raportarea §i monitorizarea ajutorului de minimis acordat in baza prezentei proceduri se face in
conformitate cu 1egislaia comunitarã i cu prevederile Regulamentului privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Preedinte1ui Consiliului Concurentei
nr. 175, publicat in Monitorul Oficial a! Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
Art. 18
(1) Furnizorul de ajutor do minimis pAstreazä, evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza
prezentei scheme pe 0 duratA de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata In
baza schemei. Aceasta evidenta trebuie sA continä toate informatiile necesare pentru a demonstra
respectarea conditiilor impose de legis1aia comunitarä In domeniul ajutorului de stat.
(2)Beneficiarul ajutorului do minimis trebuie sA pãstreze, pentru o perioada de minim 10 ani fiscali
de la data acordarii ultimei alocari specifice, toate documentele referitoare la ajutorul do minimis
primit in cadrul prezentei proceduri i sA transmitã fiimizorului / administratorului acesteia sau
Consiliului Concurençei, in termenele stabilite de ace$ia, toate informa;iile necesare pentru
derularea procedurilor nationale §i comunitare in domeniul ajutorului de stat.
Art. 19.
(I) Furnizorul are obligaia de a supraveghea permanent ajutorul do minimis acordat, aflat in
derulare, §i de a dispune masurile care se impun In cazul incAlcArii conditiilor impuse prin prezenta
procedura sau prin legis1aia nationala sau europeanã aplicabila la momentul respectiv.
(2) Furnizorul de ajutor do minimis dispune recuperarea ajutorului in cazul in care conditiile de
acordare a ajutorului nu an Lost respectate de beneficiar.
(3) Ajutorul do minimis care trebuie rambursat sau recuperat include i dobanda aferenta, datorata
de la data platii acestuia pânA la data recuperarii sau a rambursArii integrale.
(4) Rata dobãnzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Rogulamontului (UE) nr,
1589/2015 do stabilire a nonnelor do aplicaro a articolului 108 din Tratatul privind func(ionaroa
Uniunii Europene.
(5) Deciziile !Iirnizorului de recuperare a ajutorului do minimis se transmit Consiliului
Concuren;ei, spre informare, in termen de 5 zile de la data adoptArii.
Art. 20. Pe baza unei cereri scrise, fiirnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul
Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in tennenul fixat in cerere, toate informatiile pe

care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectArii conditiilor acestei
proceduri de ajutor de minimis.
Art. 21. Administratorul prezentei proceduri are ob1igaia de a pune la dispoziçia ffimizorului de
ajutor de minimis, In formatul §i in termenul solicitat de cãtre acesta, toate datele i informa4iile
necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare i monitorizare ce cad in sarcina
thrnizorului.
(1) Furnizorul are oblig4ia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul i In termenul
prevazut de Regulamentulprivindprocedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat', toate datele i
informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.
(2) In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta
va transmite valori estimative.
(3) Erorile constatate de flirnizor i corec;iile legale, anulari, recalculAri, recuperari, rambursari, se
raporteazã pânã la 31 martie a anului urmAtor anului de raportare.
(4) In cazul in care existä indoieli serioase cu privire la datele traxismise de cAtre flirnizor, Consiliul
Concurentei poate sã solicite date §i informatii suplimentare i, dupa caz, sA deruleze o actiune de
control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurentei va fi
Insoitã de reprezentan;ii fumizorului.
(5) In cazul in care flirnizorul no implementeaza masurile ce se impun pentru respectarea legisIaiei
in domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei emite decizii de stopare sau recuperare a
ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurentei reprezintã titlu executoriu.
Art. 22. Fumizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurentei prezenta procedura In
termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art. 17 al 0. UG nr. 77/2014 privind
procedurile nafionale in domeniul ajutorului de stat, precum vi pentru modijicarea i coinpietarea
Legii concurenfei nr. 21/1996, cu modiflcarile i complethrile ulterioare.
Art. 23.
(1) Fumizonil sau, dupA caz, administratorul ajutorului de minimis are obliga;ia, conform
prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin
Ordinul PreedinteIui Consiliului Concurentei iii. 437/2016, de a incArca in Registrul electronic al
ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) datele i informatiile referitoare In prezenta
procedura de minimis intr-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Contractul de finantare, actul de acordare a ajutorului, plAile, obligaiile de recuperare a
ajutorului i rambursarea efectiva a respectivelor obligaii, aferente acestei proceduri, se vor incarca
in RegAS in termen de maxim 7 (apte) zile de In data semnArii contractului / actului sau a
publicarii acestora In Monitorul Oficial al României, dupa caz, respectiv de la data instituirii
plAilor, a obligaii1or de recuperare sau a rambursArii efective a respectivelor obliga;ii.
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