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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de magistrat persoanele
menþionate în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 8 decembrie 2000.
Nr. 585.
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ANEXÃ

A. Judecãtori
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Galea Irina Carmen
Bucur Adriana-Teodora-Sanda
Andrei Maria
Dumitru Paraschiva
Toboltoc Irina

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria Oradea;
Curtea de Apel Bucureºti;
Judecãtoria Slatina;
Judecãtoria Buzãu;
Judecãtoria Sfântu Gheorghe.

B. Procurori
Ñ Florea Antoaneta

Ñ Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie;
Ñ Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie;
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Drãgãºani;
Ñ Parchetul de pe lângã Tribunalul
Bucureºti;
Ñ Parchetul de pe lângã Tribunalul
Harghita.

Ñ Tomescu Andreea-Doris
Ñ Dobrin Alexandru
Ñ Stan Nicu
Ñ Mihaly Naphegyi Ioan

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 131 ºi al art. 92 alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie magistraþii menþionaþi în
anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 8 decembrie 2000.
Nr. 586.

ANEXÃ

A. Prin demisie:
Ñ Cibotaru Mihaela
Ñ Achim Gheorghe

Ñ judecãtor la Tribunalul Constanþa;
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Rupea.

B. Prin pensionare sau prin încetarea activitãþii pensionarului reîncadrat:
Ñ Fãtu Lucian
Ñ Movileanu Vladimir
Ñ Ghiþã Marin

Ñ judecãtor la Curtea de Apel
Suceava;
Ñ judecãtor la Curtea de Apel
Suceava;
Ñ judecãtor la Tribunalul Vâlcea.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte,
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în temeiul art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei
nr. 83/2000, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 339 din 20 iulie 2000, conform prevederilor

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000 pentru
modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producãtorilor de lapte,
potrivit anexei care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Bucureºti, 14 noiembrie 2000.
Nr. 213.

ANEXÃ

Articol unic. Ñ Normele metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000 privind
sprijinul acordat producãtorilor de lapte, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 20 iulie
2000, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 3, literele a) ºi b) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) adeverinþa, potrivit modelului prevãzut în anexa
nr. 6, eliberatã de agenþii economici specializaþi în procesare cãrora le-a fost livrat laptele, care sã ateste cantitatea

recalculatã în echivalent de 3,5% unitãþi grãsime. Agenþii
economici procesatori sunt obligaþi sã se organizeze ºi sã
conducã corect ºi la zi evidenþele privind cantitãþile de lapte
primite de la furnizori ºi rãspund de realitatea cantitãþilor
înscrise ca preluate;
b) copie de pe avizul de însoþire a mãrfii, care sã justifice livrarea cantitãþilor de lapte din ferme sau exploataþii
cãtre secþiile de procesare specializate.Ò
2. Anexele nr. 1Ñ6 se modificã ºi se înlocuiesc cu anexele la prezentul ordin.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Denumirea agentului economic .................................
Sediul ..........................................................................
Codul fiscal .................................................................
Numãrul de înregistrare în registrul comerþului .......
Contul nr. ....................................................................
Banca ..........................................................................
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ..................... /MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de ......................... lei
la data de ..................................
Director general,
..............................

Contabil-ºef,
.............................

CERERE

pentru încasarea stimulentelor de la bugetul de stat de cãtre producãtorii de lapte, persoane
juridice, deþinãtori de vaci ºi/sau bivoliþe, pentru laptele livrat în perioada ..................,
acordate conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000

Nr.
crt.

0

Denumirea agentului
economic care
a achiziþionat laptele
în perioada
..............................
1

1.
2.
3.
.
.
.

Cantitatea de
lapte livratã,
în echivalent
3,5% UG
(litri)

Stimulentul acordat
pe litrul de lapte
cu echivalent
3,5% UG
(lei)

Valoarea stimulentului
de încasat de la
bugetul de stat
(lei)

2

3

4 = 2 x 3

500
500
500

TOTAL GENERAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000, modificatã
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000, ºi am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã în
urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contravenþie care se sancþioneazã cu amendã de la 600.000 lei la
1.200.000 lei ºi atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

Manager (Director general),
.........................................

Director economic (Contabil-ºef),
................................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Denumirea agentului economic .................................
Sediul ..........................................................................
Codul fiscal .................................................................
Numãrul de înregistrare în registrul comerþului .......
Contul nr. ....................................................................
Banca ..........................................................................
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ..................... /MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de ......................... lei
la data de ..................................
Director general,
..................................

Contabil-ºef,
.............................

CERERE

pentru încasarea stimulentelor de la bugetul de stat de cãtre producãtorii de lapte, deþinãtori
de vaci ºi/sau bivoliþe, care dispun de secþii de procesare specializate, pentru laptele livrat
în perioada.................., acordate conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000

Nr.
crt.

Denumirea fermei sau
a exploataþiei care a
livrat laptele secþiilor de
procesare în perioada
..............................

Cantitatea de
lapte livrat
în echivalent
3,5% UG
(litri)

Stimulentul acordat
pe litrul de lapte
cu echivalent
3,5% UG
(lei)

Valoarea stimulentului
de încasat de la
bugetul de stat
(lei)

0

1

2

3

4 = 2 x 3

1.
2.
3.
.
.
.

500
500
500

TOTAL GENERAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000, modificatã
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000, ºi am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã în
urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contravenþie care se sancþioneazã cu amendã de la 600.000 lei la
1.200.000 lei ºi atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

Manager (Director general),
...........................................

Director economic (Contabil-ºef),
..............................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ..................... /MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat
pentru suma de ......................... lei
la data de ..................................
Director general,
............................

Contabil-ºef,
..........................

CERERE

pentru încasarea stimulentelor de la bugetul de stat de cãtre producãtorii de lapte,
persoane fizice, pentru laptele livrat în perioada .............................., acordate conform
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000

Subsemnatul ........................................., legitimat cu ........................................, seria ...............
(numele, prenumele, iniþiala tatãlui)

(act de identitate)

nr. ...., eliberat de poliþia .................................................................................., cu domiciliul în
(oraºul, comuna, judeþul)

............................................................................., str. .................................................. nr. .............,
(comuna. oraºul, municipiul)

judeþul ............................................., în calitate de producãtor de lapte, deþinãtor a ........... vaci
ºi/sau a ............................ bivoliþe, am livrat urmãtorilor agenþi economici specializaþi în procesarea
laptelui urmãtoarele cantitãþi de lapte:
Nr.
crt.

0

Denumirea agentului
economic care
a achiziþionat laptele
în perioada
..............................
1

1.
2.
3.
.
.
.

Cantitatea de
lapte livratã
în echivalent
3,5 % UG
(litri)

Stimulentul acordat
pe litrul de lapte
cu echivalent
3,5% UG
(lei)

Valoarea stimulentului
de încasat de la
bugetul de stat
(lei)

2

3

4 = 2 x 3

500
500
500

TOTAL GENERAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat stimulente de la bugetul de stat conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000, modificatã
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000, ºi am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã în
urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta constituie contravenþie care se sancþioneazã cu amendã de la 600.000 lei la
1.200.000 lei ºi atrage restituirea stimulentelor încasate nejustificat de la bugetul de stat.

Data .............................

Semnãtura .....................................
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREªTI

SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a cererilor pentru încasarea stimulentelor de la bugetul de stat de cãtre producãtorii de lapte,
persoane fizice ºi juridice, în perioada ............., conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 29/2000, modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000
Nr.
crt.
0

Specificare

Cantitatea de lapte
pentru care s-a aprobat
încasarea stimulentului
(litri)

Stimulentul
de la bugetul
de stat
(lei/litru la 3,5 % UG)

Valoarea stimulentului de încasat
de la bugetul de stat
(lei)

1

2

3

4 = 2 x 3

1. Producãtori de lapte,
persoane juridice Ñ total
2. Producãtori de lapte,
persoane fizice Ñ total
3. Producãtori de lapte,
deþinãtori de vaci ºi/sau
bivoliþe, care dispun de
secþii de procesare specializate Ñ total

500
500
500

TOTAL:

Director general,
.........................................

Contabil-ºef,
...............................

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
SITUAÞIA CENTRALIZATÃ

la nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti a cererilor privind încasarea stimulentelor
de la bugetul de stat, acordate conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2000,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 174/2000
Nr.
crt.

Judeþul

Cantitatea de lapte
livratã ºi industrializatã
(litri)

Stimulentul de la
bugetul de stat
(lei/litru la 3,5% UG)

Valoarea stimulentului
(lei)

0

1

2

3

4 = 2 x 3

1.
2.
3.
.
.
.

500
500
500

TOTAL:

Ordonator principal de credite,
.................................................
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Agentul economic procesator .......................................
Sediul .............................................................................
Codul fiscal ...................................................................
Numãrul de înregistrare în registrul comerþului............

ADEVERINÞÃ

Prin prezenta atestãm cã domnul/doamna ..........................................., legitimat/legitimatã cu
buletinul/cartea de identitate seria .............................. nr. ................., cod numeric personal ..........,
domiciliat/domiciliatã în ................................................................., str. ............................. nr. ...........,
(localitatea)

în calitate de producãtor de lapte de vacã ºi bivoliþã, ne-a livrat în luna ......................., anul .........,
cantitatea de ........ litri lapte în echivalent 3,5% grãsime.
Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenþa noastrã primarã, pentru care
ne asumãm întreaga rãspundere.
Manager (Director),
.............................................

Contabil-ºef,
............................
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