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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþia de judecãtor
la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 12 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã,
având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Albu Emanuel se numeºte în funcþia de
judecãtor la Curtea Supremã de Justiþie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 599.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa cu închisoarea aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Berinde Dorin Mihai
Ñ Grozav Ioan.
Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din
pedeapsa cu închisoarea aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Alexe Viorel
Ñ Bubolia Gheorghe
Ñ Bubolia Nicolae
Ñ Bubolia Vasile
Ñ Coºoveanu Gheorghe

Ñ Feraru Amar Petru
Ñ Lupu Ion
Ñ Mironescu Liviu
Ñ Pavel Filip
Ñ Sãlãvãstru Dan
Ñ Simon Mircea
Ñ Turcitu Vasile.
Art. 3. Ñ Se graþiazã pedeapsa cu amendã penalã aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Timofi Ileana
Ñ Timofi Nicolae.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 600.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
Nr. 2.729/2000

MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 1.622/2000

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã,
pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor de cereale pãioase
ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului 2000
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei ºi ministrul finanþelor,
în temeiul art. 8 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000,
emit urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000
privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe
bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor de
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat

cereale pãioase ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cuprinse în anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã,
pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor de cereale pãioase ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului 2000
Art. 1. Ñ În înþelesul prezentelor norme metodologice, prin
înfiinþarea culturilor de cereale pãioase se înþelege lucrãrile agricole de
arat, discuit ºi semãnat pentru culturile care se însãmânþeazã în
toamna anului 2000, iar prin efectuarea arãturilor de toamnã se
înþelege lucrarea agricolã de arat pentru obþinerea ogoarelor necesare
în vederea înfiinþãrii culturilor din primãvara anului 2001.

Art. 2. Ñ (1) Bonurile valorice pentru motorinã se acordã producãtorilor agricoli prevãzuþi la art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de platã pentru
motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor
de cereale pãioase ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului 2000,
denumitã în continuare ordonanþã de urgenþã, în funcþie de suprafaþa
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agricolã declaratã a fi însãmânþatã în toamna anului 2000 ºi/sau pentru efectuarea arãturilor de toamnã necesare în vederea înfiinþãrii culturilor din primãvara anului 2001.
(2) Producãtorii agricoli întocmesc declaraþii pe propria rãspundere
în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele
norme metodologice.
Art. 3. Ñ Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, primesc la sediul lor,
de la centrele agricole comunale, declaraþiile pe propria rãspundere
ale producãtorilor agricoli, verificã în evidenþele proprii corectitudinea
suprafeþelor declarate, dupã care le centralizeazã ºi stabilesc necesarul contravalorii de bonuri pentru motorinã.
Art. 4. Ñ Numãrul de bonuri valorice pentru motorinã se stabileºte potrivit prevederilor art. 3 din ordonanþa de urgenþã.
Art. 5. Ñ Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, transmit Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României,
Partea I, situaþiile privind necesarul de bonuri valorice pentru motorinã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme
metodologice.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei încheie protocol
privind necesarul de bonuri valorice pentru motorinã, pe baza
situaþiilor centralizatoare prevãzute la art. 5, cu Societatea Naþionalã
a Petrolului ”PetromÒÑS.A. Bucureºti care, în termen de maximum
10 zile, prin sucursalele sale teritoriale, transmite bonurile valorice
direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, pe bazã de protocol.
(2) Modelul situaþiei centralizatoare privind necesarul de bonuri
valorice pentru motorinã, pe total judeþe, este prezentat în anexa
nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(3) Bonurile valorice pentru motorinã utilizate în aplicarea prevederilor ordonanþei de urgenþã vor purta pe verso ºtampila Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei Ñ direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 7. Ñ (1) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, distribuie prin
centrele agricole comunale bonurile valorice pentru motorinã beneficiarilor, producãtori agricoli, în termen de 10 zile de la data primirii
acestora, pe bazã de tabele întocmite conform modelului prezentat în
anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(2) La distribuirea bonurilor valorice pentru motorinã centrele agricole comunale vor înmâna beneficiarilor ºi o adeverinþã, conform
modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
(3) Dupã distribuirea bonurilor valorice pentru motorinã direcþiile
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti, întocmesc, în termen de 5 zile de la împlinirea termenului prevãzut la alin. (1), situaþia privind bonurile valorice
pentru motorinã acordate ºi bonurile rãmase nedistribuite, conform
modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice,
pe care o transmit Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi, pe bazã
de protocol, transmit sucursalelor teritoriale ale Societãþii Naþionale a
Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti bonurile valorice pentru motorinã rãmase nedistribuite ºi neºtampilate de direcþiile generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti.
Art. 8. Ñ (1) Bonurile valorice pentru motorinã distribuite conform
art. 7 ºi purtând ºtampila direcþiilor generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pot fi
utilizate pânã la data de 30 aprilie 2001 inclusiv.
(2) Bonurile valorice pentru motorinã distribuite ºi neconsumate
pânã la data prevãzutã la alin. (1) îºi pierd valabilitatea, nemaiputând
fi utilizate pentru achiziþionarea de motorinã.
(3) Livrarea motorinei cãtre beneficiarii de bonuri valorice pentru
motorinã se va face fãrã facturarea taxei de 45% destinate constituirii
Fondului special al drumurilor publice, conform metodologiei Societãþii
Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti.
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(4) Persoanele fizice beneficiare de bonuri valorice pentru motorinã pot preda persoanelor fizice sau persoanelor juridice prevãzute
la art. 2 din ordonanþa de urgenþã bonurile valorice pentru motorinã
în vederea asigurãrii unei aprovizionãri cu mijloace de transport adecvate, prin împuternicire între pãrþi, avizatã ºi ºtampilatã de ºeful centrului agricol comunal.
(5) Livrarea motorinei cãtre beneficiari se va face pe baza bonurilor valorice pentru motorinã, a adeverinþei întocmite conform modelului prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, a
actului de identitate pentru persoanele fizice, a atestatului juridic pentru persoanele juridice ºi/sau a împuternicirii, astfel cum este
prevãzutã la alineatul precedent.
Art. 9. Ñ (1) Sucursalele judeþene de distribuþie ale Societãþii
Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, respectiv a municipiului Bucureºti, vor întocmi ºi vor transmite lunar, pânã la data
de 10 a lunii curente, Societãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ
S.A. Bucureºti, situaþii centralizatoare privind bonurile valorice pentru
motorinã utilizate efectiv în luna pentru care se face raportarea.
(2) Situaþiile prevãzute la alin. (1) vor fi verificate ºi certificate
printr-un act de control de cãtre direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãror evidenþã se aflã înregistrate sucursalele
judeþene de distribuþie ale Societãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ
S.A. Bucureºti.
Art. 10. Ñ (1) În baza situaþiilor centralizatoare întocmite de
sucursalele judeþene de distribuþie ale Societãþii Naþionale a Petrolului
”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, certificate de organele de control,
aceasta va întocmi ºi va transmite lunar, pânã la data de 15 a lunii
curente, Direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat a municipiului Bucureºti, situaþia centralizatoare privind bonurile valorice pentru motorinã efectiv utilizate în luna anterioarã, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme
metodologice.
(2) În afarã de situaþia centralizatoare, transmisã pentru ultima
lunã a perioadei în care opereazã prevederile ordonanþei de urgenþã,
respectiv cea transmisã pânã la data de 15 mai 2001, ultima situaþie
centralizatoare va fi transmisã pânã la data de 15 iunie 2001 ºi va
cuprinde toate lunile aferente acestei perioade, constituind totodatã
documentul final prin care se vor efectua eventualele regularizãri ale
cuantumului obligaþiilor de platã datorate bugetului de stat de cãtre
Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, stinse
cu echivalentul contravalorii bonurilor valorice pentru motorinã utilizate efectiv ºi al costului tipãririi acestora, în limita sumei de 980
miliarde lei.
Art. 11. Ñ Actul de control prin care se stabilesc de cãtre organele de control ale direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
sumele cu care vor fi stinse obligaþiile datorate de Societatea
Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti la bugetul de stat
va constitui documentul în baza cãruia se va efectua stingerea
lunarã a acestor obligaþii, în perioada 15 ianuarieÑ15 mai 2001, în
conformitate cu ordinea prevãzutã de Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 12. Ñ (1) Prin obligaþiile datorate bugetului de stat de cãtre
Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, potrivit
ordonanþei de urgenþã, se înþelege toate impozitele, taxele ºi alte
venituri datorate bugetului de stat pânã la data de 22 noiembrie
2000, data intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 211/2000, precum ºi majorãrile de întârziere aferente, calculate
pânã la aceastã datã, cu excepþia obligaþiilor datorate în vamã.
(2) În cuantumul acestor obligaþii intrã ºi impozitele, taxele ºi alte
venituri datorate bugetului de stat, pentru care s-au aprobat eºalonãri
sau amânãri la platã, întrucât, conform art. I alin. (2) din Ordinul
ministrului finanþelor nr. 2.052/1997, vechimea acestor obligaþii este
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determinatã de scadenþa lor ºi nu de termenul acordat pentru plata
ratelor, în cazul eºalonãrii, sau a sumei integrale, în cazul amânãrii.
Art. 13. Ñ (1) Obligaþiilor datorate bugetului de stat de cãtre
Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti, care vor
fi stinse cu contravaloarea bonurilor valorice pentru motorinã, distribuite ºi efectiv utilizate de producãtorii agricoli, nu li se vor calcula
majorãri de întârziere ºi penalitãþi de la data intrãrii în vigoare a
ordonanþei de urgenþã, respectiv 22 noiembrie 2000, pânã la data
stingerii efective a obligaþiilor respective, în fiecare dintre lunile în
care aceastã operaþiune a fost efectuatã.
(2) La finalizarea operaþiunilor de stingere a obligaþiilor datorate
bugetului de stat, conform ordonanþei de urgenþã, Direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului
Bucureºti va întocmi un proces-verbal de constatare, prin care va
calcula ºi va evidenþia, pentru perioada prevãzutã la alin. (1),
majorãrile de întârziere ºi penalitãþile aferente obligaþiilor datorate
bugetului de stat de cãtre Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ
S.A. Bucureºti, care va constitui actul în baza cãruia acestea vor fi
stinse în evidenþa pe plãtitor.
Art. 14. Ñ ªeful centrului agricol comunal va controla efectuarea
lucrãrilor agricole pentru care s-a beneficiat de bonuri valorice pentru
motorinã sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevãzut în
ordonanþa de urgenþã ºi în toate cazurile de abateri va întocmi acte
constatatoare care vor fi transmise direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, care va întreprinde mãsuri pentru aplicarea sancþiunilor
prevãzute la art. 7 alin. (1) din ordonanþa de urgenþã.
Art. 15. Ñ Directorii generali ai direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, vor desemna prin decizie persoanele care împreunã cu
organele de control fiscal, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1)
din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 64/1999, sunt împuternicite sã constate contravenþiile ºi sã aplice amenzile potrivit art. 7 alin. (2) din
ordonanþa de urgenþã.
Art. 16. Ñ Reglementãrile contabile ale operaþiunilor înregistrate
conform ordonanþei de urgenþã sunt urmãtoarele:
A. În contabilitatea agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi
în domeniul agricol, beneficiari ai bonurilor valorice pentru motorinã:
a) primirea bonurilor valorice:
5328
=
”Alte valoriÒ/analitic
distinct

741
”Venituri din
exploatareÒ

subvenþii

de

b) primirea motorinei pe baza facturilor de la Societatea Naþionalã
a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti:
%
=
401 ”FurnizoriÒ analitic
Societatea Naþionalã
a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A.
Bucureºti
301
”Materiale consumabileÒ
4426
”T.V.A. deductibilãÒ
c) achitarea furnizorilor pentru motorina achiziþionatã:
401
=
%
”FurnizoriÒ analitic
5328
”Alte
valoriÒ/analitic
Societatea Naþionalã
distinct
a Petrolului ”PetromÒ Ñ
5121 ”Conturi la bancã
S.A. Bucureºti
în leiÒ*)

B. În contabilitatea instituþiilor publice:
1. Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, þin evidenþa bonurilor
valorice pentru motorinã primite de la sucursalele Societãþii Naþionale
a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti cu ajutorul contului în afara
bilanþului 908 ”Bonuri valorice pentru motorinã primite în vederea
distribuirii producãtorilor agricoliÒ.
În debitul acestui cont se înregistreazã bonurile valorice pentru
motorinã primite, iar în credit, bonurile valorice pentru motorinã distribuite producãtorilor agricoli, potrivit legii, bonurile valorice pentru
motorinã distribuite producãtorilor agricoli ºi nefolosite de aceºtia (în
roºu), precum ºi cele rãmase nedistribuite, restituite sucursalelor teritoriale ale Societãþii Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti.
2. În contabilitatea instituþiilor de învãþãmânt agricol ºi a unitãþilor
de cercetare agricole (instituþii publice) bonurile valorice pentru motorinã primite de la direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, potrivit legii, se
înregistreazã în debitul contului 159 ”Alte valoriÒ/analitic distinct, prin
creditul contului 711 ”Finanþarea în baza Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 211/2000Ò.
În creditul acestui cont se înregistreazã bonurile valorice pentru
motorinã primite de la direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000:
a) primirea bonurilor valorice de motorinã:
159
=
711 ”Finanþarea în baza
Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului
nr. 211/2000Ò
”Alte valoriÒ/analitic
distinct
b) primirea motorinei pe baza facturilor de la Societatea Naþionalã
a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti:
600.02
=
234 ”FurnizoriÒ analitic
”Materiale de întreþinere
Societatea Naþionalã
ºi gospodãrieÒ
a Petrolului ”PetromÒ Ñ
S.A. Bucureºti
c) achitarea furnizorului pentru motorina achiziþionatã:
234
=
%
”FurnizoriÒ/analitic
159 ”Alte valoriÒ/analitic
Societatea Naþionalã
distinct
a Petrolului ”PetromÒ Ñ
700 ”Finanþare de la buget
S.A. Bucureºti
privind anul curentÒ*)
120 ”Disponibil al instituþiei
finanþate din venituri
extrabugetareÒ*)
Instituþiile publice care primesc bonuri valorice pentru motorinã
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000 întocmesc
”Contul de execuþie privind cheltuielile efectuate prin compensare cu
bonuri valorice pentru motorinã potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 211/2000Ò, conform modelului prezentat în anexa nr. 8
la prezentele norme metodologice.
Contul de execuþie respectiv se prezintã ca anexã distinctã la
darea de seamã contabilã la 31 decembrie 2000.
Sumele aferente bonurilor valorice pentru motorinã nu se cuprind
în ”Contul de execuþie a bugetului instituþiei publiceÒ (anexa nr. 10) ºi
în ”Detalierea cheltuielilorÒ (anexa nr. 14) la bilanþul contabil pentru
instituþii publice.

*) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonurilor pentru motorinã.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Avizat
Direcþia generalã pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã
a judeþului ...../ municipiului Bucureºti
Director general,
Contabil-ºef,
..............................
..............................
Verificat
Centrul agricol comunal .....
ªef centru agricol comunal,
....................................................
DECLARAÞIE

................................................................................................................................., având domiciliul/sediul
(numele ºi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)

în satul ................................., comuna ....................., oraºul ..........................., judeþul .......................................,
posesor (în cazul persoanelor fizice) al buletinului/cãrþii de identitate seria .............. nr. .....................................,
eliberat/eliberatã de ................... la data de ........................., sau al atestatului juridic (în cazul persoanelor
juridice) cu ...................................., declar prin prezenta cã deþin urmãtoarele suprafeþe agricole:
Ñ ...... ha, în proprietate, conform titlului (titlurilor) de proprietate nr. ..............., eliberat(e) de ............;
Ñ ...... ha, în arendã, conform contractelor de arendare încheiate în baza Legii arendãrii nr. 16/1994,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, înregistrate la primãrie sub nr. ......................;
Ñ ......... ha, în concesiune, conform contractului de concesionare nr. .............................
Declar pe propria rãspundere cã am înfiinþat ... ha culturi de cereale pãioase ºi cã voi efectua arãturi
de toamnã pe suprafaþa de ..... ha.
Am luat la cunoºtinþã faptul cã, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele de specialitate datele
din prezenta declaraþie nu corespund realitãþii ºi bonurile valorice au fost folosite în alte scopuri decât cele
prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000, în normele metodologice aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii ºi alimentaþiei ºi al ministrului finanþelor, aceasta constituie contravenþie care se
sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei ºi atrage restituirea contravalorii bonurilor
valorice ºi a penalitãþilor calculate.
.................................................
(data)

.................................................
(semnãtura)
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ..../ MUNICIPIULUI BUCUREªTI
SITUAÞIA

privind necesarul de bonuri valorice pentru motorinã

Nr.
crt.

Specificare

. 0

1

1.

Înfiinþarea culturilor de cereale pãioase

2.

Efectuarea arãturilor de toamnã

Suprafaþa
(ha)

2

Necesarul de bonuri valorice
(numãr)
50.000
lei/bucatã

100.000
lei/bucatã

3

4

TOTAL:

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

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

Contravaloarea
bonurilor
valorice
(mii lei)
5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 686/21.XII.2000
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind necesarul de bonuri valorice pentru motorinã
Necesarul de bonuri valorice (numãr)
Nr.
crt.

Judeþul

0

1

50.000
lei/bucatã

100.000
lei/bucatã

2

3

Contravaloarea
bonurilor
valorice
(mii lei)
4

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Ordonator principal de credite,
..................................................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ..../ MUNICIPIULUI BUCUREªTI
TABEL

privind distribuirea bonurilor valorice pentru motorinã producãtorilor agricoli,
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000

Nr.
crt.

Denumirea
persoanei
fizice
sau juridice

Datele
de identificare
a persoanei
fizice
sau juridice

Total
bonuri
valorice
primite
(numãr)

50.000
lei/bucatã

100.000
lei/bucatã

0

1

2

3

4

5

din care

Contravaloarea
bonurilor
valorice
primite
(mii lei)
6

1.
2.
3.
.
.
TOTAL:

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

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

Semnãtura
de
primire

7

7
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ..../MUNICIPIULUI BUCUREªTI
SITUAÞIA

privind distribuirea bonurilor valorice pentru motorinã
Contravaloarea bonurilor valorice
(mii lei)

Din care:
Total bonuri
valorice
(numãr)

1

distribuite (numãr)

nedistribuite (numãr)

50.000
lei/bucatã

100.000
lei/bucatã

50.000
lei/bucatã

2

3

4

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

100.000
lei/bucatã
5

distribuite

nedistribuite

6

7

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

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Centrul agricol comunal ..................................
Judeþul ..............................................................
Numãrul de înregistrare É........É/É...........É
ADEVERINÞÃ

Beneficiar de bonuri valorice pentru motorinã, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 211/2000
Prin prezenta se adevereºte cã:
1. Domnul/doamna ÉÉ.....................................................................................................................É,
(denumirea persoanei fizice)

din localitatea ÉÉ........................É, judeþul É......................É, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii
de identitate seria ........É nr. ....................É, eliberat/eliberatã de É..............É la data de É..........É,
este deþinãtor legal al urmãtoarelor bonuri valorice pentru motorinã:
Seria É..............................É
Numãrul (de la É..............É pânã la É..................................É inclusiv).
2. ÉÉ...............................................................................................................................................ÉÉ
(denumirea persoanei juridice)

din localitatea ÉÉ...............................É, judeþul ÉÉ.................................., atestat juridic cu certificat
de înmatriculare nr. ........................ÉÉ, este deþinãtoare legalã a urmãtoarelor bonuri valorice pentru
motorinã:
Seria É..............................É
Numãrul (de la É..............É pânã la É..................................É inclusiv).
Prin împuternicire între pãrþi, avizatã ºi ºtampilatã de ºeful centrului agricol comunal, persoanele
fizice beneficiare de bonuri valorice pentru motorinã pot preda persoanelor fizice sau persoanelor juridice prevãzute la art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000 bonurile valorice pentru
motorinã, în vederea asigurãrii unei aprovizionãri cu mijloace de transport adecvate.
ªeful centrului agricol comunal,
É..........................................ÉÉÉ

8
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ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

SOCIETATEA NAÞIONALÃ A PETROLULUI
”PETROMÒ Ñ S.A. BUCUREªTI
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind contravaloarea bonurilor valorice pentru motorinã, inclusiv costul tipãririi acestora,
acordate producãtorilor agricoli conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000,
în luna ÉÉ...................É ºi cumulat

Nr.
crt.

0

Judeþul

Contravaloarea
bonurilor valorice
utilizate efectiv
(mii lei)

Costul tipãririi
bonurilor valorice
(mii lei)

Total valoare
(mii lei)

Total
valoare cumulatã
(mii lei)

1

2

3

4 = 2+3

5

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:
Ordonator principal de credite,
ÉÉÉ..........................................É
ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

MINISTERUL ........................................................

Instituþia ........................................................
CONT DE EXECUÞIE

privind cheltuielile aferente prin compensare cu bonuri valorice pentru motorinã,
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 211/2000
Denumirea indicatorilor*)

Învãþãmânt:

Codul
Capitolul

Cheltuieli

Titlul

57.01
57.02
57.03

Cheltuieli materiale ºi servicii

Cercetare ºtiinþificã:

20

71.01
71.03

Cheltuieli materiale ºi servicii

20

etc.
*) Se înscriu denumirea ºi simbolul capitolelor ºi titlurilor de cheltuieli.

Ordonator de credite,
É................................................ÉÉÉ

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
É.................................................ÉÉÉ
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