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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Pe data de 18 aprilie 2007, domnul general de brigad„
cu o stea Romani˛an Mircea Corneliu trece Ón rezerv„.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
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DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie cu Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului chestor principal de poli˛ie Iona∫ Alexandru
Alexandru Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 157.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel Oprea Haralambie Haralambie i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii

D

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Pinete Alexandru Cornel i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 159.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de amiral
unui comandor din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului comandor Popescu Nicolae Petru∫-Dan i se
acord„ gradul de contraamiral de flotil„ cu o stea.
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Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general din Ministerul Ap„r„rii

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

4

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea P‚rvulescu
Nicolae Iulian se Ónainteaz„ Ón gradul de general maior cu dou„ stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 161.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

fiz
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Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Tucan
Constantin St„nu˛-Constantin se Ónainteaz„ Ón gradul de general maior cu
dou„ stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

D

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ Ón retragere M„rg„rit Aurel
Mihaiu se Ónainteaz„ Ón gradul urm„tor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 163.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ Ón retragere Moroianu
Grigore Vasile se Ónainteaz„ Ón gradul urm„tor.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,

D

6

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ Ón retragere Nego∫anu
Vlad Gheorghe se Ónainteaz„ Ón gradul urm„tor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 165.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„
Ón retragere unui colonel Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel (r) Oancea Emil Eugeniu i se acord„
gradul de general de brigad„ Ón retragere.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

D

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ Ón retragere Voicu Aurelian
Victor se Ónainteaz„ Ón gradul urm„tor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 167.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ (similar)
Ón retragere unui comandor Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului comandor (r) En„chescu Gheorghe Corneliu i
se acord„ gradul de general de brigad„ (similar) Ón retragere.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

D

es

tin

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004
privind aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Œn temeiul art. 46 din Regulamentului Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:

— La anexa nr. II — Componen˛a Comisiei economice,
industrii ∫i servicii — domnul senator Vraciu Jan — Grupul
parlamentar îDreptate ∫i adev„r“ P.N.L.—P.D. — se include
Ón componen˛a comisiei, Ón locul domnului senator Antonie
™tefan-Mihail — senator independent.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 6 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELE™CANU
Bucure∫ti, 6 martie 2007.
Nr. 11.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare
a sprijinului financiar pentru activit„˛ile din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare
∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului, precum ∫i condi˛iile de eligibilitate

fiz
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ce

Av‚nd Ón vedere prevederile lit. f) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006
pentru aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor
funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Referatului de aprobare nr. 274.006/2007 al Direc˛iei generale implementare politici agricole,
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publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.054
∫i 1.054 bis din 30 decembrie 2006, se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

tu

Art. I. — Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice privind modul de acordare a
sprijinului financiar pentru activit„˛ile din sectorul vegetal,
zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i
sistematiz„rii teritoriului, precum ∫i condi˛iile de eligibilitate,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
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Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
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Bucure∫ti, 8 martie 2007.
Nr. 193.

ANEX√
(Anexa F la Ordinul nr. 850/2006)

D

es

tin

at

NORME METODOLOGICE
privind subven˛ionarea motorinei pentru efectuarea lucr„rilor agricole mecanizate
de Ónfiin˛are a culturilor din prim„vara anului 2007
Art. 1. — Se acord„ sprijin financiar pentru
achizi˛ionarea motorinei Ón vederea execut„rii lucr„rilor
agricole mecanizate de Ónfiin˛are a culturilor Ón prim„vara
anului 2007.
Art. 2. — Beneficiarii sprijinului financiar sunt
produc„torii agricoli, persoane fizice ∫i/sau juridice,
prev„zu˛i la art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2006 pentru aprobarea acord„rii sprijinului financiar
produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii
teritoriului.
Art. 3. — Pentru a fi eligibili, solicitan˛ii trebuie s„ fac„
dovada exploat„rii suprafe˛ei de teren agricol, Ón calitate de
proprietar, arenda∫, concesionar sau alte forme de
asociere.
Art. 4. — (1) Pentru ob˛inerea sprijinului financiar
solicitan˛ii Óntocmesc cereri, conform modelului prev„zut Ón
anexa nr. 1, ∫i le depun la prim„ria Ón a c„rei raz„
teritorial„ se afl„ terenul agricol Ón exploatare ∫i pe care se
execut„ lucr„ri agricole mecanizate, Ónso˛ite de urm„toarele
documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru
persoanele fizice sau copie de pe certificatul de
Ónmatriculare ∫i/sau certificatul de Ónregistrare pentru
persoanele juridice, dup„ caz;
b) copie de pe actul de proprietate ∫i/sau concesionare
∫i/sau arend„ ∫i/sau alte acte doveditoare ale dreptului de
folosin˛„ ∫i/sau propriet„˛ii asupra suprafe˛ei de teren pe
care se Ónfiin˛eaz„ culturi Ón prim„vara anului 2007, dup„
caz;
c) Ón situa˛ia suprafe˛elor arendate, tabelul contractelor
de arend„ Óncheiate, avizate de secretarul consiliului local
∫i de primar, cuprinz‚nd num„rul ∫i data contractelor,
numele ∫i prenumele arendatorului ∫i suprafa˛a de teren
arendat„;
d) adeverin˛„ eliberat„ de prim„rie conform Ónscrisurilor
din Registrul agricol;
e) Ón cazul mo∫tenitorilor care de˛in terenuri agricole
pentru care nu s-a dezb„tut succesiunea, Ómputernicirea
celorlal˛i mo∫tenitori, pentru acela care solicit„ sprijinul
financiar;
f) Ón situa˛ia suprafe˛elor arendate, dovada achit„rii de
c„tre arenda∫ sau concesionar a obliga˛iilor contractuale
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agen˛ii agricoli din cadrul prim„riilor, dup„ caz, au
urm„toarele atribu˛ii:
a) verific„ cererile solicitan˛ilor, urm„rind corectitudinea
datelor Ónscrise de ace∫tia;
b) stabilesc necesarul de motorin„, conform solicit„rilor
din cerere, Ón baza gamei de lucr„ri ∫i a consumurilor
specifice prev„zute Ón anexa nr. 5;
c) Óntocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar
pentru motorin„, conform op˛iunilor acestora;
d) depun la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti, cererile
pe baza listei Óntocmite conform op˛iunii beneficiarilor ∫i
ridic„ adeverin˛ele Ón numele beneficiarilor;
e) predau prestatorilor de servicii listele ∫i cererile Ón
baza Ómputernicirii aprobate de primarul comunei, conform
op˛iunii beneficiarilor;
f) predau beneficiarilor adeverin˛ele pe care le
centralizeaz„ Óntr-un registru, conform anexei nr. 6;
g) verific„ Ón teren situa˛ia lucr„rilor prev„zute Ón cererile
de solicitare a motorinei;
h) verific„ justificarea lucr„rilor executate corespunz„tor
cantit„˛ilor de motorin„ aprobate ∫i achizi˛ionate ∫i
semneaz„ procesul-verbal de recep˛ie;
i) Óntocmesc situa˛ii privind cantit„˛ile de motorin„ pentru
fiecare beneficiar, conform anexei nr. 7.
(2) Primarii au urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ Ónregistrarea cererilor;
b) aprob„ ∫i ∫tampileaz„ cererile;
c) aprob„ ∫i elibereaz„ Ómputernicirile ∫i listele beneficiarilor
sprijinului financiar pentru motorin„ ca anexe la
Ómputerniciri, dup„ caz.
(3) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, au urm„toarele
atribu˛ii:
a) analizeaz„ cererile ∫i elibereaz„ beneficiarilor,
conform op˛iunilor acestora, adeverin˛e pe care le
centralizeaz„, separat pe comune, ∫i le Ónregistreaz„
Óntr-un registru conform anexei nr. 8, numind prin decizie
un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar,
pentru eliberarea adeverin˛elor, precum ∫i pentru
Ónregistrarea ∫i centralizarea acestora;
b) verific„ modul de acordare ∫i de utilizare a motorinei
pe baza proceselor-verbale de recep˛ie a lucr„rilor
efectuate cu motorina achizi˛ionat„ cu sprijin financiar;
c) transmit Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Direc˛iei buget-finan˛e, p‚n„ la data de
20 a fiec„rei luni, necesarul volumului sprijinului financiar
pentru motorina estimat„ a fi utilizat„ Ón luna urm„toare ∫i
situa˛ia justificativ„ a sumelor reprezent‚nd utilizarea
sprijinului financiar pentru motorina acordat„ la perioad„,
conform anexelor nr. 9 ∫i 10;
d) aprob„ ∫i achit„ fondurile reprezent‚nd contravaloarea
sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, Ón baza
decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei
nr. 11.
Art. 7. — (1) Furnizorii, prin depozitele ∫i sta˛iile de
distribu˛ie a motorinei din jude˛e, livreaz„ beneficiarilor sau
prestatorilor de servicii Ómputernici˛i, pe baza adeverin˛elor
eliberate de direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, cantit„˛ile de
motorin„ necesare efectu„rii lucr„rilor agricole mecanizate,
la un pre˛ redus cu contravaloarea sprijinului financiar
instituit prin hot„r‚re a Guvernului, ∫i au urm„toarele
atribu˛ii:
a) dispun ca personalul din depozitele sau sta˛iile de
distribu˛ie a motorinei s„ efectueze livrarea numai dup„
verificarea identit„˛ii persoanelor solicitante, Ón raport cu
elementele Ónscrise Ón adeverin˛e sau Ón Ómputerniciri;
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privind plata arendei, a redeven˛ei sau a altor obliga˛ii
contractuale, dup„ caz, legate de folosin˛a suprafe˛elor,
aferente anului precedent;
g) certificat fiscal privind plata impozitelor ∫i taxelor
locale, aferente anului precedent.
(2) Cererile se verific„ de c„tre reprezentan˛ii Ón teritoriu
ai direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, numi˛i prin decizie de
c„tre directorii executivi ai direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, sau de consilierii agricoli ori de agen˛ii agricoli
din cadrul prim„riilor, se Ónregistreaz„ ∫i se aprob„ de
c„tre primar.
(3) Cererile aprobate se depun la direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti:
a) personal, de c„tre beneficiari;
b) prin reprezentan˛ii Ón teritoriu ai direc˛iilor pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, sau prin consilierii agricoli ori agen˛ii
agricoli din cadrul prim„riilor, pe baza listei cu beneficiarii
sprijinului financiar pentru motorin„, Óntocmit„ conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 3;
c) prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau
juridice, care de˛in tractoare, ma∫ini ∫i utilaje agricole ∫i/sau
autovehicule specializate pentru transportul de combustibil,
Ómputernici˛i de prim„rii, denumi˛i Ón continuare prestatori de
servicii, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar
pentru motorin„, Óntocmit„ conform modelului prev„zut Ón
anexa nr. 3.
(4) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, analizeaz„
cererile, le aprob„ ∫i elibereaz„ adeverin˛e pentru cantit„˛ile
de motorin„ aprobate, Óntocmite conform modelului prev„zut
Ón anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).
(5) Œn func˛ie de cantitatea de motorin„ aprobat„,
beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverin˛e
pentru Óntreaga cantitate sau, dup„ caz, eliberarea unui
num„r de maximum 5 adeverin˛e pentru frac˛ii din aceast„
cantitate, p‚n„ la acoperirea cantit„˛ii totale de motorin„
aprobat„.
(6) Dup„ primirea adeverin˛ei (adeverin˛elor), beneficiarii
se prezint„ la depozitele sau la sta˛iile de distribu˛ie a
motorinei din jude˛ ori din jude˛ele limitrofe apar˛in„toare
agen˛ilor economici produc„tori, importatori ∫i/sau
distribuitori de motorin„, denumi˛i Ón continuare furnizori, ∫i
achizi˛ioneaz„ motorin„, Ón baza adeverin˛ei Ón original,
achit‚nd un pre˛ redus cu contravaloarea sprijinului
financiar.
Art. 5. — (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea
achizi˛ion„rii motorinei datorit„ distan˛elor mari p‚n„ la
depozitele sau sta˛iile de distribu˛ie a acesteia pot solicita,
Ón scris, prim„riilor ca ridicarea adeverin˛elor de la direc˛ia
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ s„ se fac„ de c„tre
prestatorii de servicii, pe baza Ómputernicirii Óntocmite de
prim„rie Ón conformitate cu modelul prev„zut Ón anexa nr. 4,
a cererilor aprobate ∫i a listelor cu beneficiarii aloca˛iei
pentru motorin„.
(2) Œn baza documentelor prev„zute la alin. (1), direc˛ia
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ean„, respectiv
a municipiului Bucure∫ti, elibereaz„ adeverin˛e prestatorilor
de servicii pe numele beneficiarilor.
(3) Prestatorii de servicii care au fost Ómputernici˛i
pentru a ridica motorin„ Ón numele beneficiarilor
achizi˛ioneaz„ motorin„ de la furnizorii din jude˛ sau din
jude˛ele limitrofe ∫i au obliga˛ia s„ o p„streze la dispozi˛ia
beneficiarilor ori s„ o predea acestora, Ón func˛ie de
solicit„ri.
Art. 6. — (1) Speciali∫tii din teritoriu ai direc˛iilor pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ sau consilierii agricoli ori
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Art. 9. — (1) Data limit„ de depunere a cererilor pentru
acordarea sprijinului financiar este 1 mai 2007 inclusiv, iar
cea de eliberare a adeverin˛elor este 15 mai inclusiv.
(2) Data limit„ de livrare de c„tre furnizori a motorinei
c„tre beneficiari este 31 mai 2007 inclusiv, dup„ aceast„
dat„ adeverin˛ele pierz‚ndu-∫i valabilitatea.
(3) Data limit„ de depunere a deconturilor justificative
de c„tre furnizori la direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, este 15 iunie 2007 inclusiv.
(4) Dup„ aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor
bugetare de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale alimenteaz„ cu
sumele necesare conturile direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, care vireaz„ sumele aprobate Ón conturile
furnizorilor de motorin„.
Art. 10. — Utilizarea Ón alte scopuri a motorinei, de
c„tre beneficiarii sprijinului financiar, sau neefectuarea
lucr„rilor agricole pentru care s-a aprobat sprijinul financiar
se sanc˛ioneaz„ conform prevederilor art. 17 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006.
Art. 11. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrant„ din
prezentele norme metodologice.
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b) ˛in eviden˛a beneficiarilor ∫i a cantit„˛ilor de motorin„
achizi˛ionate ∫i p„streaz„ adeverin˛ele Ón original, precum ∫i
Ómputernicirile;
c) Óntocmesc, decadal sau ori de c‚te ori este nevoie,
situa˛ia cantit„˛ilor de motorin„ efectiv livrate pe baz„ de
adeverin˛e ∫i deconturi justificative, conform anexei nr. 11,
pe care le transmit direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, pentru decontare.
(2) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, vireaz„ Ón
contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar dup„
primirea situa˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c).
Art. 8. — (1) Pe baza necesarului cantit„˛ilor de
motorin„ comunicat de direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale solicit„ Ministerului Finan˛elor Publice deschiderea
creditelor bugetare aferente.
(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este
Ónso˛it„ de situa˛ia centralizatoare Óntocmit„ conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 12.
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Verificat
Reprezentantul direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„/
Consilier agricol/Agent agricol
Nume, prenume .....................
Semn„tura ..............................
Se aprob„ cantitatea de motorin„ ....... litri.

ANEXA Nr. 1
la anexa F
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Prim„ria Comunei ..........................
Nr. de Ónregistrare ....... data ...........
Primar (nume, prenume) ................
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Semn„tura
..............................
™tampila

ex

CERERE
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Subsemnatul:
a) persoana juridic„ ..........................., cu sediul Ón localitatea ............................., jude˛ul .........................., Ónscris„
la registrul comer˛ului sub nr. ...................., reprezentat„ de director/pre∫edinte ..............................., contabil-∫ef/director
economic ..............................., cod numeric personal (CNP) .........................................;
sau
b) persoan„ fizic„ ......................., domiciliat„ Ón localitatea ...................., jude˛ul ................., str. ................. nr. .......,
de˛in„toare a B.I./CI seria ........ nr. ..............., eliberat/eliberat„ la data de ................ de ................., CNP ............................,
solicit sprijin financiar pentru cantitatea de ........... litri motorin„, fundamentat„ astfel:
Cultura

Suprafa˛a
— ha —

Lucr„ri agricole
mecanizate

Consum de motorin„*)
litri/ha

Cantitate
— litri —

1

2

3

4

5=2x4

…

…
x

T O T A L:
*) Conform anexei nr. 5 la anexa F.

Solicit eliberarea unui num„r de ........ adeverin˛e pentru Óntreaga cantitate de motorin„ aprobat„.
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Cunosc‚nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Ón declara˛ii, confirm pe propria r„spundere
exactitatea datelor prezentate ∫i m„ oblig s„ respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 193/2007.
M„ oblig s„ justific cantitatea de motorin„ aprobat„ prin prezenta cerere.
Solicit ca adeverin˛a (adeverin˛ele) s„ fie ridicat„ (ridicate) de la Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„
a Jude˛ului ..................../Municipiului Bucure∫ti, astfel:
a) personal;
b) de c„tre reprezentantul direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„/consilierul agricol/agentul agricol din
comuna ....................;
c) de c„tre prestatorul de servicii .................... Ómputernicit de Prim„ria .................... .
Prezenta cerere s-a Óntocmit Ón 3 (trei) exemplare ∫i dup„ aprobare un exemplar r„m‚ne la beneficiar, unul la
prim„rie ∫i un exemplar la Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ ............................................. .
Beneficiar,
...................................................
(Semn„tura ∫i ∫tampila, dup„ caz)
ANEXA Nr. 2
la anexa F
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Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„
...............................................................................
Nr. ................... din ....................*)

el

ADEVERINﬁ√

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

Se adevere∫te prin prezenta c„:
a) persoana juridic„ ................................, cu sediul Ón localitatea ........................., jude˛ul ...................., Ónscris„ la
registrul comer˛ului sub nr. ......................, reprezentat„ de director/pre∫edinte .........................., contabil-∫ef/director
economic ..............................., cod numeric personal (CNP) ..................................;
sau
b) persoana fizic„ ............................, domiciliat„ Ón localitatea ....................., jude˛ul ...................., str. ....................
nr. ...................., de˛in„toare a B.I./C.I. seria .................... nr. ...................., eliberat/eliberat„ la data de ............................
de ...................., CNP ..............................,

fo

rm

ăr

beneficiaz„ de prevederile Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 193/2007 pentru a achizi˛iona
o cantitate de .................... litri motorin„.
Director executiv adjunct,
................................................

(numele, prenumele, semn„tura ∫i ∫tampila)

(numele, prenumele ∫i semn„tura)

cl

us

iv

in

Director executiv,
...............................................................

ex

*) Reprezint„ num„rul curent ∫i data din registrul prev„zut Ón anexa nr. 8 la anexa F.

at

ANEXA Nr. 3
la anexa F

D

es

tin

Aprobat
Prim„ria Comunei ..................................
Nr. ..................... din .............................
Primar
....................................
(semn„tura ∫i ∫tampila)
L I S T A*)

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorin„
Beneficiarul
(numele, prenumele,
domiciliul, seria ∫i num„rul
actului de identitate)

Nr.
crt.

Cererea avizat„
de prim„rie (nr./data)

Cantitatea de motorin„
(mii litri)

Semn„tura
beneficiarului

1.
2.
3.
4.
...
T O T A L:
*) Lista se Óntocme∫te separat pentru prestatorii de servicii, ca anex„ la Œmputernicirea nr. .................... din .........................., sau pentru
reprezentantul Direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ Ón teritoriu/consilierul agricol/agentul agricol Ón vederea ridic„rii adeverin˛elor.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Prezenta list„ s-a Óntocmit Ón ...... (......) exemplare, dintre care un exemplar r„m‚ne la prim„rie, un exemplar la
direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, un exemplar la furnizor ∫i un exemplar la prestatorul de servicii (dup„ caz).
Reprezentantul Direc˛iei pentru agricultur„
∫i dezvoltare rural„/Consilier agricol/Agent agricol,
.....................................................................................

Œmputernicit,
..............................................................................
(numele, prenumele, semn„tura ∫i ∫tampila, dup„ caz)

(numele, prenumele ∫i semn„tura)
ANEXA Nr. 4
la anexa F

Prim„ria Comunei .......................................
ŒMPUTERNICIRE

Nr. ................. din .........................

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Prim„ria Comunei ............................, reprezentat„ de ................................, Ón calitate de primar, ∫i ........................,
Ón calitate de secretar de prim„rie, Ómputernice∫te prestatorul de servicii:
a) persoana juridic„ ................., cu sediul Ón localitatea ................., jude˛ul ......................, Ónscris„ la registrul
comer˛ului sub nr. ..............., reprezentat„ de director/pre∫edinte ......................, contabil-∫ef/director economic ..................,
cod numeric personal (CNP) ..................................; sau
b) persoana fizic„ ......................, domiciliat„ Ón localitatea ......................, jude˛ul ......................, str. ......................
nr. ......, de˛in„toare a B.I./C.I. seria ......... nr. ......................, eliberat/eliberat„ la data de ...................... de .....................,
CNP ....................................,
pentru a ridica adeverin˛ele de la Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ ......................, Ón numele
beneficiarilor prev„zu˛i Ón Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorin„, care face parte integrant„ din prezenta
Ómputernicire, ∫i pentru a achizi˛iona cantitatea de motorin„ care se cuvine beneficiarilor prev„zu˛i Ón list„.
Prestatorul de servicii ...................... se oblig„ s„ ridice adeverin˛ele, s„ cumpere motorin„ Ón numele
beneficiarului, s„ o p„streze ∫i/sau s„ o predea acestuia.
Prestatorul de servicii va achizi˛iona Ón numele beneficiarului motorin„ la un pre˛ redus cu contravaloarea
sprijinului financiar.
Prezenta Ómputernicire s-a Óntocmit Ón 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar r„m‚ne la prim„rie, un
exemplar la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, un exemplar la furnizor ∫i un exemplar la prestatorul
de servicii.
Primar,
Secretarul prim„riei,
......................................
.....................................
(semn„tura ∫i ∫tampila)

(semn„tura)

in

fo

Prestator de servicii,
...................................................

us

iv

(semn„tura ∫i ∫tampila, dup„ caz)

ex

cl

Œnregistrare Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ ...................... nr. ..............., data ......................

es

tin

at

ANEXA Nr. 5
la anexa F

D

CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORIN√ PENTRU LUCR√RI MECANIZATE

Specificare

Consum specific/opera˛iune
Nr. opera˛iuni

— litri/ha —
Arat

Preg„titul terenului

Sem„nat

Fertilizat/Erbicidat

21

5,7

5

1,6

1

2

1

1
ANEXA Nr. 6
la anexa F

Prim„ria Comunei ...................................
Reprezentantul direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Consilier agricol/Agent agricol ...........................................

REGISTRU

privind eliberarea adeverin˛elor pentru achizi˛ionarea motorinei cu sprijin financiar
Nr.
crt.

Data

Beneficiar

Nr./Data adeverin˛ei

Motorina
aprobat„
(litri)

Valoarea sprijinului
financiar
(mii lei)

Semn„tura
beneficiarului
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ANEXA Nr. 7
la anexa F
SITUAﬁIA

privind cantit„˛ile de motorin„ pentru fiecare beneficiar
Beneficiar ..........
Suprafa˛a ...........

Prim„ria Comunei .........
— litri —

Nr.
crt.

Cererea
(nr./data)

Total motorin„
necesar„

1.

X

2.

X

Cantitatea de motorin„ normat„ pentru lucr„rile agricole
Preg„tire
Fertilizat/
Arat
Sem„nat
terenuri
Erbicidat

Total
motorin„

aprobat„
justificat„
aprobat„
justificat„

…

X

aprobat„

ce

justificat„

fiz
i

aprobat„

TOTAL
GENERAL:

el

or

justificat„

rs
o

an

ANEXA Nr. 8
la anexa F

a

REGISTRU

pe

Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ .................

Motorina
aprobat„
(litri)

ii
g

Cererea
avizat„ de
prim„rie
(nr./data)

Beneficiarul

ăr

Data

Valoarea
sprijinului
financiar
(mii lei)

Datele de
identificare a
persoanei care
preia adeverin˛ele

Semn„tura
persoanei
care preia
adeverin˛ele

cl

us

iv

in

fo

rm

Nr.
crt.

ra

tu

ite

privind eliberarea adeverin˛elor pentru achizi˛ionarea motorinei cu sprijin financiar
pentru beneficiarii din jude˛ul ........................

ex

ANEXA Nr. 9
la anexa F

es

tin

at

Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ .................
SITUAﬁIA

D

cantit„˛ilor de motorin„ estimate ∫i volumul sprijinului financiar necesar pe luna ........ 2007
Cantitatea de motorin„ estimat„ ................................... mii litri
Volumul sprijinului financiar estimat .............................. mii lei
Director executiv,
.....................................

Director executiv adjunct,
................................................
ANEXA Nr. 10
la anexa F

Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ .................
SITUAﬁIA JUSTIFICATIV√

a sumelor reprezent‚nd sprijinul financiar pentru motorina acordat„ Ón luna ................. 2007
Volumul sprijinului financiar estimat ......................... mii lei
Volumul sprijinului financiar acordat ......................... mii lei
Pl„˛ile efectuate .................... mii lei
Rest de acoperit ................... mii lei
Director executiv,
........................

Director executiv adjunct,
............................
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ANEXA Nr. 11
la anexa F

Furnizorul ........................................*)
Nr. .................. din ...........................
DECONT JUSTIFICATIV

privind cantit„˛ile de motorin„ livrate Ón condi˛iile Ordinului ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 193/2007 ∫i volumul sprijinului financiar Ón decada...........
Nr.
crt.

Factura fiscal„/
chitan˛a
fiscal„
(nr. ∫i data)

Adeverin˛a de la
direc˛ia pentru agricultur„
∫i dezvoltare rural„
(nr. ∫i data)

0

1

2

Cantitatea de motorin„
— litri —
Efectiv
Aprobat„
livrat„
3

Valoarea sprijinului
financiar
de recuperat
— mii lei —

4

5

…
Director economic (Contabil-∫ef),
........................................................

fiz
i

ce

Director executiv,
.....................................

an

el

or

*) Antetul trebuie s„ con˛in„ cel pu˛in denumirea complet„, adresa, codul fiscal, num„rul de Ónregistrare la registrul comer˛ului, banca ∫i
num„rul de cont.

pe

rs
o

ANEXA Nr. 12
la anexa F

a

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ite

SITUAﬁIA CENTRALIZATOARE

us

iv

in

fo

rm

ăr

Cantitatea de motorin„ estimat„ .........................................................................................
Volumul sprijinului financiar estimat ....................................................................................
Volumul sprijinului financiar acordat ....................................................................................
Pl„˛ile efectuate......................................................................................................................
Suma acordat„ ∫i nedecontat„ (pct. 3 — pct. 4) .............................................................
Suma necesar„ a fi acordat„ Ón luna ............ (pct. 2 — pct. 5) ....................................

mii
mii
mii
mii
mii
mii

litri
lei
lei
lei
lei
lei

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

D

es

tin

at

ex

cl

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ii
g

ra

tu

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezent‚nd sprijinul financiar pentru cantitatea de motorin„
utilizat„ pentru efectuarea lucr„rilor agricole mecanizate, conform Ordinului ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 193/2007 pe luna ..............

´
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
LISTA
semnelor electorale depuse de partidele politice, alian˛ele politice, alian˛ele electorale, organiza˛iile cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale ∫i candida˛ii independen˛i la alegerile pentru membrii din Rom‚nia
Ón Parlamentul European din 13 mai 2007

— completare —

1. Uniunea Popular„ Social Cre∫tin„
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fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

1. SEMNUL ELECTORAL AL UNIUNII POPULARE SOCIAL CRE™TINE*)

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

*) Semnul electoral este reprodus Ón facsimil.
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