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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor
pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de 1.500 mii tone gr‚u din recolta
anului 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea
nr. 73/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea pie˛elor produselor agricole ∫i alimentare Ón Rom‚nia, cu modific„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Cheltuielile pentru recep˛ionarea,
depozitarea ∫i p„strarea Ón spa˛ii specializate a cantit„˛ii de
1.500 mii tone gr‚u din recolta anului 2005 se asigur„ din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
(2) Perioada de depozitare este de maximum 6 luni, dar
nu mai t‚rziu de data de 31 ianuarie 2006 inclusiv.
(3) Beneficiaz„ de acoperirea par˛ial„ a cheltuielilor
pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului
produc„torii agricoli, persoane fizice sau juridice, organiza˛i
conform legisla˛iei Ón vigoare, Ónregistra˛i Ón eviden˛ele
agricole, care de˛in ∫i/sau exploateaz„ terenuri agricole, a∫a
cum sunt prev„zu˛i la art. 3 alin. (1) din normele
metodologice prev„zute Ón anex„.
(4) Repartizarea pe jude˛e a cantit„˛ii de gr‚u pentru
care se aplic„ prevederile prezentei hot„r‚ri se face prin
ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.
Art. 2. — Volumul maxim al cheltuielilor aferente
recep˛ion„rii, depozit„rii ∫i p„str„rii gr‚ului din recolta
anului 2005 este de 32 milioane lei (RON) ∫i se va aloca
din bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, 10 milioane lei (RON) din bugetul aprobat pe anul
2005 ∫i 22 milioane lei (RON) din bugetul pe anul 2006.
Art. 3. — (1) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, prin Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare
Rural„, va negocia tarife cu societ„˛ile comerciale ∫i
agricole ce de˛in spa˛ii specializate pentru depozitarea
cerealelor, Ón vederea decont„rii cheltuielilor prev„zute la
art. 1 alin. (1).
(2) Tariful negociat nu va dep„∫i echivalentul Ón lei a
2,5 euro/ton„, inclusiv TVA, pentru prima lun„, care include

cheltuielile pentru recep˛ionare, depozitare ∫i p„strare, iar
pentru lunile urm„toare nu va dep„∫i echivalentul Ón lei a
1,25 euro/ton„, inclusiv TVA, reprezent‚nd cheltuieli pentru
depozitare ∫i p„strare. Cursul euro/leu utilizat la negocierea
tarifului este cursul de schimb al B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei din data Óncheierii negocierii.
(3) Decontarea cheltuielilor se face pe baza deconturilor
justificative Óntocmite lunar, astfel:
a) prima lun„ — tariful integral negociat pentru
recep˛ionare, depozitare ∫i p„strare;
b) lunile a 2-a ∫i a 3-a — tariful integral negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
c) luna a 4-a — 60% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
d) luna a 5-a — 40% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
e) luna a 6-a — 20% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare.
(4) Diferen˛a dintre tariful negociat ∫i suma pl„tit„ de la
bugetul de stat, Ón lunile a 4-a, a 5-a ∫i a 6-a de
depozitare ∫i p„strare, va fi suportat„ de proprietarii
cantit„˛ilor de gr‚u depozitate.
(5) Unit„˛ile de depozitare au obliga˛ia s„ Óncheie
contracte de prest„ri de servicii cu beneficiarii sprijinului
financiar.
Art. 4. — Modul de decontare a cheltuielilor pentru
recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta
anului 2005 este reglementat prin normele metodologice
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popa
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 810.
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ANEX√

NORME METODOLOGICE
privind modul de decontare a cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta
anului 2005
Art. 1. — Recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea
gr‚ului din produc˛ia anului 2005 se fac Ón spa˛ii
specializate pentru depozitarea cerealelor.
Art. 2. — Sunt considerate spa˛ii specializate pentru
depozitarea gr‚ului spa˛iile proprii sau ale unit„˛ilor de
depozitare care au ca obiect de activitate depozitarea ∫i
p„strarea cerealelor sau mor„ritul ∫i/sau panifica˛ia ∫i sunt
dotate corespunz„tor pentru preluarea, stocarea ∫i livrarea
cerealelor.
Art. 3. — (1) Beneficiaz„ de acoperirea par˛ial„ a
cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea
gr‚ului urm„toarele categorii:
a) produc„torii agricoli individuali Ónregistra˛i Ón Registrul
agricol;
b) asocia˛iile agricole familiale, asocia˛iile de produc„tori
agricoli, grupurile de produc„tori ∫i cooperativele agricole,
constituite conform legisla˛iei Ón vigoare;
c) societ„˛ile agricole private, respectiv asocia˛iile
agricole cu personalitate juridic„, constituite conform
legisla˛iei Ón vigoare;
d) societ„˛ile comerciale cu capital privat constituite
conform legisla˛iei Ón vigoare;
e) arenda∫ii ∫i/sau concesionarii care au Óncheiat
contracte de arendare ∫i/sau de concesionare Ón condi˛iile
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;
f) arendatorii ∫i/sau conceden˛ii care primesc arenda Ón
natur„, respectiv gr‚u;
g) asocia˛ii Ón participa˛iune ∫i alte forme asociative;
h) institutele ∫i sta˛iunile de cercetare-dezvoltare ∫i
Ónv„˛„m‚nt cu profil agricol, unit„˛ile de cult, precum ∫i alte
unit„˛i administrativ-teritoriale.
(2) Calitatea de beneficiar al prevederilor prezentei
hot„r‚ri se dovede∫te prin documente specifice fiec„rei
categorii prev„zute la alin. (1), care se prezint„ la unitatea
de depozitare, odat„ cu predarea ∫i recep˛ia m„rfii, pe
baza c„rora se Óncheie contracte de prest„ri de servicii Ón
vederea decont„rii sprijinului financiar al statului, ∫i anume:
a) copie de pe documentul de identitate al persoanei
fizice sau copie de pe certificatul de Ónregistrare, Ón cazul
persoanelor juridice;
b) dovada Ónregistr„rii Ón Registrul agricol de la consiliul
local pe a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ terenul agricol,
conform legisla˛iei Ón vigoare;
c) copie de pe contractul de arend„, concesionare sau
participa˛iune, dup„ caz;
d) declara˛ie pe propria r„spundere c„ gr‚ul depozitat
este ob˛inut din recolta anului 2005.
(3) Œncadrarea Ón cantitatea atribuit„ jude˛ului se
urm„re∫te de sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„ ∫i se realizeaz„ pe criteriul îprimul venit,
primul servit“, p‚n„ la acoperirea cotei cantitative
repartizate.
Art. 4. — (1) Negocierea tarifelor de prestare de servicii
privind recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea, Ón
lei/ton„/lun„, se va face de c„tre Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale prin Agen˛ia de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„, denumit„ Ón continuare Agen˛ia, cu
societ„˛ile comerciale ∫i agricole care de˛in spa˛iile de
depozitare specializate, prev„zute la art. 2. Procedura de

atribuire a contractelor va respecta principiul liberei
concuren˛e, transparen˛ei, tratamentului egal ∫i utiliz„rii
eficiente a fondurilor publice.
(2) Tariful negociat nu va dep„∫i echivalentul Ón lei a
2,5 euro/ton„, inclusiv TVA, pentru prima lun„, care include
cheltuielile pentru recep˛ionare, depozitare ∫i p„strare, iar
pentru lunile urm„toare nu va dep„∫i echivalentul Ón lei a
1,25 euro/ton„, inclusiv TVA, reprezent‚nd cheltuielile
pentru depozitare ∫i p„strare.
(3) Rezultatele negocierilor tarifelor de recep˛ionare,
depozitare ∫i p„strare se materializeaz„ Ón contracte de
prest„ri de servicii Óncheiate Óntre Agen˛ie ∫i unit„˛ile de
depozitare.
(4) Œn cazul Ón care Ón structura tarifului de recep˛ionare,
depozitare ∫i p„strare intervin modific„ri substan˛iale ale
unor elemente de cost care fac ca tariful ini˛ial s„ nu mai
acopere costurile, tarifele pot fi renegociate p‚n„ la nivelul
precizat Ón art. 3 din hot„r‚re.
Art. 5. — Pentru beneficiarii prev„zu˛i la alin. (1) al
art. 3 se asigur„ decontarea cheltuielilor de recep˛ionare,
depozitare ∫i p„strare a cantit„˛ii de gr‚u din recolta anului
2005 pentru o perioad„ de maximum 6 luni, dar nu mai
t‚rziu de data de 31 ianuarie 2006 inclusiv, astfel:
a) prima lun„ — tariful integral negociat pentru
recep˛ionare, depozitare ∫i p„strare;
b) lunile a 2-a ∫i a 3-a — tariful integral negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
c) luna a 4-a — 60% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
d) luna a 5-a — 40% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare;
e) luna a 6-a — 20% din tariful negociat pentru
depozitare ∫i p„strare.
Art. 6. — Decontarea cheltuielilor de recep˛ionare,
depozitare ∫i p„strare a gr‚ului din recolta anului 2005 se
face pe baza deconturilor justificative care au fost Óntocmite
lunar, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1, ∫i pe
baza contractelor de prest„ri de servicii Óncheiate Óntre unit„˛ile
de depozitare ∫i beneficiarii prev„zu˛i la alin. (1) al art. 3.
Art. 7. — (1) Deconturile justificative Óntocmite conform
anexei nr. 1 de c„tre societ„˛ile comerciale ∫i agricole care
de˛in spa˛ii de depozitare specializate se depun spre
verificare ∫i aprobare la sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei
p‚n„ la data de 10 a lunii curente, pentru luna precedent„.
(2) Sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei verific„ ∫i aprob„
deconturile Óntocmite de societ„˛ile comerciale sau agricole
∫i le transmit spre aprobare ∫i decontare Agen˛iei.
(3) Dup„ aprobarea deconturilor Agen˛ia Óntocme∫te
situa˛ia centralizatoare privind deconturile justificative
aprobate, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 2.
(4) Agen˛ia, pe baza situa˛iei centralizatoare privind
deconturile justificative aprobate, Óntocme∫te Centralizatorul
sumelor aprobate privind cheltuielile de recep˛ionare,
depozitare ∫i p„strare a gr‚ului din recolta anului 2005,
conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 3, ∫i Ól transmite
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale p‚n„
la data de 25 a lunii curente, pentru luna precedent„.
Art. 8. — (1) Cererea pentru deschiderea creditelor
bugetare va fi Ónaintat„ Ministerului Finan˛elor Publice de
c„tre Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Ónso˛it„ de Situa˛ia privind decontarea cheltuielilor pentru
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recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta
anului 2005, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 4.
(2) Dup„ aprobarea de c„tre Ministerul Finan˛elor
Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
alimenteaz„ contul Agen˛iei, care Ón baza deconturilor
justificative privind decontarea cheltuielilor pentru
recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta
anului 2005 ∫i efectueaz„ pl„˛ile c„tre unit„˛ile de
depozitare.
Art. 9. — Unit„˛ile de depozitare au obliga˛ia de a ˛ine
o eviden˛„ distinct„ a clien˛ilor ∫i a cheltuielilor care se

deconteaz„ de la bugetul de stat ∫i r„spund conform
legilor Ón vigoare de realitatea ∫i corectitudinea datelor
Ónscrise Ón deconturile justificative.
Art. 10. — Agen˛ia are obliga˛ia de a verifica permanent
stocurile de gr‚u depozitate, pentru care se solicit„ aloca˛ii
de la bugetul de stat, precum ∫i de a verifica ∫i de a
aviza deconturile justificative prezentate de beneficiarii de
aloca˛ii.
Art. 11. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Societatea Comercial„/Agricol„
• Denumirea ........................................................
• Adresa/sediul ....................................................
• Num„rul contului, societatea bancar„ .............

Verificat ∫i aprobat
Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie
Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
Director general
Sucursala jude˛ean„

DECONT JUSTIFICATIV

privind decontarea cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta anului 2005,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 810/2005, Ón perioada ....................................

Nr.
crt.

Tipul spa˛iului de depozitare

0

Cantitatea de gr‚u
depozitat„
— tone —

1

Num„rul de zile
de depozitare

Tariful
de depozitare negociat
lei/ton„/zi

3

4

2

Suma de acordat
de la bugetul de stat
— mii lei —
5=(2x3x4)

Siloz
Total siloz
Magazie
Total magazie
TOTAL GENERAL:

Manager general,
......................................
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
AGENﬁIA DE PL√ﬁI ™I INTERVENﬁIE PENTRU AGRICULTUR√,
INDUSTRIE ALIMENTAR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√
SITUAﬁIA CENTRALIZATOARE PRIVIND DECONTURILE JUSTIFICATIVE

pentru decontarea cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta anului 2005,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 810/2005, Ón perioada ..............................
Nr.
crt.

Jude˛ul/Societatea
comercial„/agricol„

0

1

Tipul spa˛iului
de depozitare
2

Cantitatea de gr‚u
depozitat„
— tone —

Num„rul de zile
de depozitare

3

4

Tariful
de depozitare negociat
lei/ton„/zi
5

Suma de acordat
de la bugetul de stat
— mii lei —
6=(3x4x5)

TOTAL:

Director general,
......................................
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

AGENﬁIA DE PL√ﬁI ™I INTERVENﬁIE PENTRU AGRICULTUR√,
INDUSTRIE ALIMENTAR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√
CENTRALIZATORUL

sumelor privind decontarea cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului din recolta anului 2005,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 810/2005, Ón perioada ...
Nr.
crt.

Jude˛ul

Cantitatea de gr‚u
depozitat„
— tone —

Num„rul de zile
de depozitare

Tariful
de depozitare negociat
— lei/ton„/zi —

0

1

2

3

4

Suma de acordat
de la bugetul de stat
— mii lei —

Suma acordat„
anterior
— mii lei —

5=(2x3x4)

6

...
...
TOTAL:

Director general,
......................................
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

Se aprob„,
Ordonator principal de credite,
.....................................................................
Direc˛ia buget finan˛e
SITUAﬁIA

privind decontarea cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea gr‚ului
din recolta anului 2005, conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 810/2005, Ón perioada ...
Nr.
crt.

Jude˛ul

0

1

Suma ce se solicit„
de la bugetul de stat
— mii lei —
2

Suma
acordat„ anterior
— mii lei —

TOTAL
— mii lei —

3

4=(2+3)

...
...
TOTAL:

Director,
......................................
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier,
pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale ∫i a Hot„r‚rii
Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat produc„torilor agricoli
Ón vederea efectu„rii lucr„rilor agricole mecanizate pentru anul 2005 ∫i aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea, verificarea ∫i plata sprijinului financiar pentru achizi˛ionarea
de motorin„ Ón vederea efectu„rii lucr„rilor agricole mecanizate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 privind
sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón

anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier,
pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum
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∫i a efectivelor de animale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — (1) Produc„torii agricoli, persoane fizice sau
juridice, care de˛in, cresc ∫i exploateaz„ animale de
produc˛ie ∫i reproduc˛ie sau care de˛in/administreaz„
amenaj„ri piscicole pentru producerea de pe∫te de consum,
organiza˛i Ón exploata˛ii agricole constituite potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 108/2001 privind
exploata˛iile agricole, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 166/2002, cu complet„rile ulterioare,
beneficiaz„ Ón anul 2005 de sprijin direct al statului prin
acordarea de subven˛ii de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
limita sumei de 203.200 mii lei (RON), Ón cadrul
programului «Dezvoltarea durabil„ a zootehniei ∫i a
eficien˛ei sectorului de produc˛ie animalier„, precum ∫i
reabilitarea sectorului piscicol din Rom‚nia».“
2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) ∫i c) vor avea
urm„torul cuprins:
îa) 1,40 lei (RON)/kg carne Ón viu pentru tineretul bovin
cu o greutate minim„ de 450 kg/cap;
...............................................................................................
c) 0,80 lei (RON)/kg carne Ón viu pentru tineretul ovin
cu o greutate minim„ de 30 kg/cap;“
3. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) 1,60 lei (RON)/kg carne Ón viu pentru tineretul bovin
cu o greutate minim„ de 450 kg/cap;“
4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 9. — (1) Se acord„ subven˛ie pentru familiile de
albine elit„ ∫i pentru familiile de albine produc˛ie, a c„rei
valoare este de 20 lei (RON)/familie.“
5. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Se acord„ subven˛ie pentru ou„le de viermi
de m„tase, a c„rei valoare este de 120 lei (RON)/cutia de
10 grame, produc„torilor agricoli care livreaz„ minimum
20 kg de gogo∫i crude, pentru fiecare cutie de 10 grame,
la unit„˛ile de procesare, Ón baza documentului fiscal de
valorificare a acestora.“
6. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Se acord„ subven˛ie pentru produc˛ia de
pe∫te de consum, realizat„ Ón ferme de amenaj„ri piscicole

sistematice (hele∫teie) ∫i ferme de cre∫tere intensiv„ ∫i
superintensiv„, din specii cu valoare economic„ ridicat„,
livrat„ la fondul pie˛ei prin unit„˛ile de comercializare
autorizate, a c„rei valoare este de:
a) 1,20 lei (RON)/kg pentru specia ∫al„u cu o greutate
minim„ de 1 kg/bucat„;
b) 1,20 lei (RON)/kg pentru specia somn cu o greutate
minim„ de 2 kg/bucat„;
c) 0,80 lei (RON)/kg pentru specia ∫tiuc„ cu o greutate
minim„ de 1 kg/bucat„;
d) 4,00 lei (RON)/kg pentru speciile de sturioni cu o
greutate minim„ de 2 kg/bucat„;
e) 0,80 lei (RON)/kg pentru speciile de crap cu o
greutate minim„ de 2 kg/bucat„.
(2) Subven˛iile pentru produc˛iile de pe∫te de consum
din speciile prev„zute la alin. (1) se acord„ pentru livr„ri
de minimum 500 kg la crap, ∫al„u, somn, ∫tiuc„ ∫i de
minimum 100 kg la speciile din familia sturioni.“
7. Anexa se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Articolul 3 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat
produc„torilor agricoli Ón vederea efectu„rii lucr„rilor
agricole mecanizate pentru anul 2005 ∫i aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea, verificarea ∫i
plata sprijinului financiar pentru achizi˛ionarea de motorin„
Ón vederea efectu„rii lucr„rilor agricole mecanizate,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 180
din 2 martie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Suma aferent„ pl„˛ii sprijinului financiar Ón
anul 2005 este de 203.710 mii lei (RON) ∫i se asigur„ de
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005, Ón cadrul
programului «Dezvoltarea durabil„ a produc˛iei de cereale
pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi,
legume de c‚mp ∫i Ón spa˛ii protejate, pomicultur„ ∫i
legumicultur„».“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 811.
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ANEX√*)

CATEGORIILE

de animale, albine, viermi de m„tase ∫i pe∫ti subven˛ionate ∫i valoarea subven˛iilor Ón anul 2005

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón unele jude˛e ale ˛„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 5.661 mii lei (RON)
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ele ∫i unit„˛ile
administrativ-teritoriale prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ón vederea finan˛„rii unor
lucr„ri urgente de Ónl„turare a efectelor calamit„˛ilor
naturale, de reabilitare/refacere a construc˛iilor apar˛in‚nd
unor unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
5.661 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 864.
ANEX√*)

Repartizarea sumelor pe jude˛e/unit„˛i administrativ-teritoriale/unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea de ajutoare de urgen˛„
pentru familiile afectate de inunda˛iile care au avut loc Ón
luna iulie 2005 Ón jude˛ele Vrancea, Gala˛i, Olt, Bac„u ∫i
Teleorman, Ón limita a 800.000 lei (RON).
Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchetele sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.

(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul
2005.
Art. 3. — Ajutorul de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, pe
m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Vrancea, Gala˛i, Olt, Bac„u ∫i Teleorman.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 870.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru aprobarea concesion„rii serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale
Ón unele localit„˛i, a caietului de sarcini al concesiunii, a contractului-cadru de concesiune
∫i a instruc˛iunilor-cadru privind organizarea ∫i desf„∫urarea procedurii de concesionare,
aferente serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Legii
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modific„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 216/1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modific„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de sarcini al
concesiunii serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale ∫i a contractului-cadru de concesiune a serviciului public
privind distribu˛ia gazelor naturale,
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Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ concesionarea serviciului public de
distribu˛ie a gazelor naturale Ón perimetrul format din zonele
delimitate de localit„˛ile prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Se aprob„ caietul de sarcini al concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale, aferent
fiec„rei zone delimitate, prev„zut Ón anexa nr. 2*).
(2) Se aprob„ contractul-cadru de concesiune aferent
serviciului public men˛ionat la art. 1, pentru fiecare zon„
delimitat„, prev„zut Ón anexa nr. 3*).
Art. 3. — (1) Procedura pentru acordarea concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale, prev„zut
la art. 1, este licita˛ia public„ deschis„ f„r„ preselec˛ie.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este de 21 de zile
calendaristice de la data public„rii anun˛ului privind
organizarea licita˛iei publice deschise f„r„ preselec˛ie.
(3) Instruc˛iunile-cadru privind organizarea ∫i
desf„∫urarea procedurii de concesionare a serviciului public
men˛ionat la art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 4*).
Art. 4. — Comisia pentru activitatea de concesionare Ón
domeniul distribu˛iei energiei electrice ∫i a gazelor naturale
va organiza licita˛ia pentru atribuirea concesiunii Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare aplicabile.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Victor Alesandru,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 438.
*) Anexele nr. 2—4 se ob˛in de c„tre persoanele interesate, Ón condi˛iile precizate Ón anun˛ul privind organizarea licita˛iei publice deschise f„r„
preselec˛ie, de la sediul Comisiei pentru activitatea de concesionare Ón domeniul distribu˛iei energiei electrice ∫i a gazelor naturale din str. Mendeleev
nr. 36—38, etajul 10, camera 105, sectorul 1, Bucure∫ti.
ANEXA Nr. 11)

1)

Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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DECIZII

ALE

CONSILIULUI

15

CONCURENﬁEI

CONSILIUL CONCURENﬁEI

DECIZIE
cu privire la concentrarea economic„ realizat„ de c„tre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru
prin dob‚ndirea de p„r˛i sociale reprezent‚nd 84,9913% din capitalul social
al Societ„˛ii Comerciale îRMB CASA AUTO“ — S.R.L. Timi∫oara
Œn baza:
1. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
2. Legii concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„;
3. Regulamentului de organizare, func˛ionare ∫i procedur„ al Consiliului Concuren˛ei, cu modific„rile ulterioare;
4. Regulamentului privind autorizarea concentr„rilor economice, cu modific„rile ulterioare;
5. Instruc˛iunilor cu privire la definirea pie˛ei relevante Ón scopul stabilirii unei p„r˛i substan˛iale de pia˛„;
6. Instruc˛iunilor date Ón aplicarea art. 33 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, cu privire
la calculul taxei de autorizare a concentr„rilor economice;
7. Notific„rii concentr„rii economice Ónregistrate cu nr. RS—54 din 4 mai 2005 la Consiliul Concuren˛ei;
8. actelor ∫i lucr„rilor din Dosarul cauzei nr. RS—54 din 4 mai 2005,
lu‚nd Ón considerare urm„toarele:
1. opera˛iunea de concentrare economic„ s-a realizat ca urmare a Óncheierii la data de 21 aprilie 2005 a
Contractului de cesiune de p„r˛i sociale Óntre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru, Ón calitate de cump„r„tor, ∫i UPHALL
TRADING Ltd., Ón calitate de v‚nz„tor;
2. dob‚ndirea controlului de c„tre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra Societ„˛ii Comerciale îRMB CASA
AUTO“ — S.R.L. Timi∫oara s-a realizat Ón conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
modificat„ ∫i completat„, fiind Óndeplinite ∫i cele dou„ condi˛ii cumulative ale pragului valoric prev„zut de art. 15 din
Legea nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„;
3. VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru are ca obiect de activitate principal investi˛iile financiare ∫i de˛ine o cot„ de
pia˛„ de 1,72% pe pia˛a comercializ„rii c„tre utilizatorul final de autovehicule p‚n„ la 3,5 tone, piese de schimb ∫i
service;
4. Societatea Comercial„ îRMB CASA AUTO“ — S.R.L. Timi∫oara activeaz„ pe pia˛a comercializ„rii c„tre
utilizatorul final a autovehiculelor de p‚n„ la 3,5 tone, piese de schimb ∫i service, de˛in‚nd o cot„ de pia˛„ de 0,22%;
5. pia˛a relevant„ pe care activeaz„ agen˛ii economici controla˛i de achizitor se suprapune cu pia˛a relevant„ pe
care activeaz„ agentul economic achizi˛ionat. Pia˛a geografic„ reprezint„ Óntregul teritoriu al Rom‚niei;
6. Ón urma realiz„rii concentr„rii economice segmentul de pia˛„ de˛inut de VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru pe
pia˛a relevant„ se modific„ de la 1,72% la 1,94%;
7. opera˛iunea de concentrare economic„ nu are ca efect denaturarea, Ómpiedicarea sau restr‚ngerea
semnificativ„ a concuren˛ei men˛ionate mai sus, pia˛„ ce continu„ s„ aib„ un caracter concuren˛ial conferit de prezen˛a
unui num„r de aproximativ 300 de agen˛i economici cu cote de pia˛„ de p‚n„ la 1%,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei d e c i d e:
Art. 1. — Se autorizeaz„ concentrarea economic„
realizat„ prin dob‚ndirea controlului de c„tre VITEXA
HOLDINGS Ltd. Cipru asupra Societ„˛ii Comerciale îRMB
CASA AUTO“ — S.R.L. Timi∫oara, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, ∫i cu pct. 138 lit. b)
din cap. II al p„r˛ii a II-a din Regulamentul privind
autorizarea concentr„rilor economice, constat‚ndu-se c„,
de∫i opera˛iunea de concentrare economic„ notificat„ cade
sub inciden˛a legii, nu exist„ Óndoieli serioase privind
compatibilitatea cu un mediu concuren˛ial normal.
Art. 2. — VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru este obligat„,
conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, s„ pl„teasc„ taxa de
autorizare a concentr„rii economice notificate.
Art. 3. — Taxa de autorizare prev„zut„ la art. 33
alin. (2) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i

completat„, este de 1.867.909.191 lei ∫i se va pl„ti cu
ordin de plat„ tip trezorerie la bugetul de stat, Ón contul
RO45TREZ70120170103XXXXX deschis la B.N.R. —
Sucursala Municipiului Bucure∫ti, beneficiar Trezoreria
Sector 1, cu men˛iunea: Taxe ∫i tarife pentru eliberarea de
licen˛e ∫i autoriza˛ii de func˛ionare. Taxa de autorizare se
va pl„ti Ón termen de 30 (treizeci) de zile de la data
comunic„rii prezentei decizii. Ordinul de plat„ va avea
men˛ionat pe verso, la rubrica COD CONT, contul
nr. 20.17.01.03. O copie a ordinului de plat„ va fi
transmis„ neÓnt‚rziat Consiliului Concuren˛ei.
Art. 4. — Prezenta decizie devine aplicabil„ la data
comunic„rii sale.
Art. 5. — Decizia Consiliului Concuren˛ei poate fi
atacat„, conform dispozi˛iilor art. 52 alin. (4) din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, Ón termen
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de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel

Art. 7. — Secretariatul general ∫i Direc˛ia industrie ∫i
energie din cadrul Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri
ducerea la Óndeplinire a prezentei decizii.
Art. 8. — Prezenta decizie se va comunica de c„tre
Secretariatul general al Consiliului Concuren˛ei domnului
avocat Nicolai Mandrila, reprezentant al VITEXA
HOLDINGS Ltd. Cipru.
Telefon: 021/232.63.83
Fax: 021/232.63.13

Bucure∫ti, Sec˛ia contencios administrativ.
Art. 6. — Œn conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din

Legea

concuren˛ei

nr.

21/1996,

modificat„

∫i

completat„, prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala Societ„˛ii
Comerciale VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 3 iunie 2005.
Nr. 108.
´
RECTIFIC√RI
Œn anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea comisiilor interministeriale
permanente, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, se fac urm„toarele
rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la coloana îComitete interministeriale preluate“, Consiliul interministerial pentru siguran˛a rutier„
se elimin„ de la pozi˛ia 7 a punctului I — Consiliul interministerial pentru afaceri interne ∫i justi˛ie — ∫i se
introduce ca pozi˛ia 21 Ón cadrul punctului IX — Consiliul interministerial pentru dezvoltare regional„,
infrastructur„, amenajarea teritoriului ∫i turism;
— la coloana îComitete interministeriale preluate“ la punctul I, pozi˛iile 8—16 devin pozi˛iile 7—15.
´
Œn Decizia primului-ministru nr. 394/2005 privind numirea vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 695 din 2 august 2005, se face
urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la articolul unic, Ón loc de: î..., Ón subordinea Ministerului Muncii ∫i Gospod„ririi Apelor“ se va citi:
î..., Ón subordinea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor“.
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