
GUVERNUL  ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 

cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în 

insolvență, pentru anul 2022 
 

 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art.3 și 4  din Decizia 

2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru 

facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al Deciziei Comisiei Europene nr. C 

(2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi al 

Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final din data de 16.02.2018 privind închiderea 

minelor de cărbune necompetitive din România, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

          Art. 1. – Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 

cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în 

insolvență, pentru anul 2022, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 

2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 

necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 

decembrie 2010. 

 

           Art. 2. – (1) Ajutorul de stat în sumă totală de 43.246 mii lei pentru anul 2022, suportat 

integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei 

Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune 

necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind 

închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor 

excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate 

de producţia curentă. 

(2) Justificarea costurilor excepţionale prevăzute la alin.(1) se va face în baza decontului 

justificativ după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

              Art. 3. Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în 

insolvență, a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final, 

precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea 

închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a 

măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii. 

  

 

PRIM -MINISTRU 

 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dimzzga/decizia-nr-787-2010-privind-ajutorul-de-stat-pentru-facilitarea-inchiderii-minelor-de-carbune-necompetitive?d=2018-03-19

