Vineri, 14 martie 2008

el

or

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 199

pe

rs
o

an

SUMAR

Pagina

ite

a

Nr.

tu

ACTE ALE SENATULUI
— Hotărâre privind structura serviciilor Senatului ......

2–3

2.

— Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în
perioada 17—19 martie 2008 ....................................

4

rm

ăr

ii
g

ra

11.

4–9

— Hotărâre pentru aprobarea nivelului fondurilor
publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii
creditului agricol pentru producție nr. 150/2003 ........

10–13

in

— Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de
vot care vor fi folosite la alegerea autorităților
administrației publice locale din anul 2008 ................

cl

tin

at

ex

276.

us

iv

271.

fo

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

D

es

277.

284.

— Hotărâre privind aprobarea activității pentru care se
acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului
financiar și a sumei totale alocate acestei activități....

14

— Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea
Programului strategic privind supravegherea, controlul
și eradicarea turbării la vulpe în România ..................

14–15

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 199/14.III.2008

ACTE ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
privind structura serviciilor Senatului
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. o) și r) din
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
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aprobat de Biroul permanent, la propunerea secretarului
general.
Art. 5. — Numărul maxim de posturi pentru fiecare
compartiment din structura serviciilor Senatului se stabilește prin
statul de funcții, care se aprobă de Biroul permanent, la
propunerea secretarului general, în condițiile legii.
Art. 6. — În funcție de modificările intervenite în structura
serviciilor Senatului prin efectul intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, secretarul general va proceda la ocuparea posturilor
prin concurs sau, după caz, la reîncadrarea personalului din
structurile respective în limita numărului de posturi aprobat,
ținându-se seama de competența profesională reflectată în
rezultatele obținute în urma evaluării profesionale, precum și de
nivelul de pregătire a fiecăruia.
Art. 7. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
1 mai 2008.
(2) Pe aceeași dată, Hotărârea Senatului nr. 20/2001 privind
structura serviciilor Senatului, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 544 din 29 iulie 2003, cu modificările și
completările ulterioare, se abrogă.

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — În structura serviciilor Senatului funcționează
departamente, direcții generale, direcții, servicii, birouri și
ateliere, după caz.
Art. 2. — (1) Structura organizatorică a serviciilor Senatului
este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) În cadrul departamentelor și direcțiilor generale
funcționează direcții, iar în cadrul direcțiilor, prin hotărâre a
Biroului permanent al Senatului, se pot organiza, după caz,
servicii, birouri și ateliere.
Art. 3. — (1) Secretarul general al Senatului conduce
serviciile Senatului și controlează activitatea acestora. În
această calitate răspunde în fața Senatului și a Biroului
permanent de modul în care își îndeplinește atribuțiile în
asigurarea bunei funcționări a serviciilor Senatului.
(2) Locțiitorul de drept al secretarului general este secretarul
general adjunct.
Art. 4. — Activitatea serviciilor Senatului se desfășoară pe
baza regulamentului de organizare și funcționare a acestora,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
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Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

București, 12 martie 2008.
Nr. 11.
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*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIILOR SENATULUI

SENATUL ROMÂNIEI

ce

ANEXĂ*)
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 17—19 martie 2008
În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,
președintele Senatului d e c i d e:
Articol unic. — Pe durata absenței din țară a președintelui Senatului, în
perioada 17—19 martie 2008, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul
senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului.
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București, 13 martie 2008.
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pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităților
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administrației publice locale din anul 2008

es

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

D

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul buletinelor de vot care
se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2008, respectiv pentru consiliile
locale și primari, pentru Consiliul General al Municipiului

București și pentru primarul general al municipiului
București, precum și pentru consiliile județene, potrivit
anexelor nr. 1—5 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 12 martie 2008.
Nr. 271.
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ANEXA Nr. 1

MODELUL

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

buletinului de vot pentru alegerea consiliului local
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* Se înscrie denumirea județului, iar în cazul sectoarelor municipiului București, se înscrie „Municipiul București”.
** Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
*** Se înscrie denumirea municipiului, orașului, comunei sau numărul sectorului.
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1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor români
aparținând minorităților naționale, în ordinea rezultată din tragerea la sorți.
3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor români aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere.
C) Se trec numele și prenumele candidaților, în ordinea prevăzută în lista de candidați depusă de partidul politic, alianța
politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după care se închide patrulaterul.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct,
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.
NOTĂ:

— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor
necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelor candidaților
independenți, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ștampilei de control a secției de votare.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Numele și prenumele candidaților, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu același corp
de litere în întreaga circumscripție electorală județeană, respectiv a municipiului București.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
— Formularul se folosește și pentru sectoarele municipiului București.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2

MODELUL
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buletinului de vot pentru alegerea primarului
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* Se înscrie denumirea județului, iar în cazul sectoarelor municipiului București, se înscrie „Municipiul București”.
** Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
*** Se înscrie denumirea municipiului, orașului, comunei sau numărul sectorului.
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1), 2) Se trec candidații pentru funcția de primar, în ordinea rezultată prin tragerea la sorți.
3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor români aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere.
C) Se trec numele și prenumele candidatului.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct,
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

NOTĂ:

— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeași pagină.
— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor,
de spațiul necesar pentru imprimarea denumirii partidelor, a semnului electoral, a numelui și prenumelui candidatului, precum și
a numelui și prenumelui candidaților independenți.
— Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă, pentru aplicarea ștampilei de control.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu același corp de litere
în întreaga circumscripție electorală județeană, respectiv a municipiului București.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
— Formularul se folosește și pentru sectoarele municipiului București.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 3
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buletinului de vot pentru alegerea Consiliului General al Municipiului București
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1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor români
aparținând minorităților naționale, în ordinea rezultată din tragerea la sorți.
3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor români aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere.
C) Se trec numele și prenumele candidaților în ordinea prevăzută în lista de candidați depusă de partidul politic, alianța
politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după care se închide patrulaterul.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

NOTĂ:

— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor
necesare pentru a cuprinde toate listele de consilieri generali, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelor candidaților
independenți, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ștampilei de control a secției de votare.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Numele și prenumele candidaților, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu același corp
de litere în întreaga Circumscripție Electorală a Municipiului București.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 4
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buletinului de vot pentru alegerea
primarului general al municipiului București
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1), 2) Se trec candidații pentru funcția de primar general, în ordinea rezultată prin tragerea la sorți.
3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor români aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere.
C) Se trec numele și prenumele candidatului.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct,
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

NOTĂ:

— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două coloane pe aceeași pagină.
— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor,
de spațiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, a numelui și prenumelui candidatului, precum și a
numelui și prenumelui candidatului independent.
— Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne albă pentru aplicarea ștampilei de control.
— Numele, prenumele și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu același corp de litere în întreaga
Circumscripție Electorală a Municipiului București.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 199/14.III.2008

ANEXA Nr. 5
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* Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
** Se înscrie denumirea județului.
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1), 2) Se trec listele depuse de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor români
aparținând minorităților naționale, în ordinea rezultată din tragerea la sorți.
3), 4) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor români aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor români aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere.
C) Se trec numele și prenumele candidaților în ordinea prevăzută în lista de candidați depusă de partidul politic, alianța
politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după care se închide patrulaterul.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

NOTĂ:

— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor
necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelor candidaților, având în
vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ștampilei de control.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Numele și prenumele candidaților, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu același corp
de litere în întreaga circumscripție electorală județeană.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008
potrivit Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 alin. (2) și al art. 7 alin. (2) din Legea creditului agricol
pentru producție nr. 150/2003, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
din volumul creditelor acordate pentru activitățile curente de
producție prevăzute de lege.
(3) În situația în care beneficiarii creditelor agricole pentru
producție sunt înregistrați în scopuri de TVA potrivit art. 153 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, la stabilirea sumelor reprezentând
fonduri publice se iau în calcul valorile facturilor justificative,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Art. 3. — Resursele financiare aferente fondurilor publice
care se acordă în temeiul prezentei hotărâri se asigură de la
bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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Art. 1. — Se aprobă nivelul fondurilor publice care se acordă
la creditele agricole pentru producție contractate în anul 2008,
potrivit prevederilor Legii creditului agricol pentru producție
nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.
Art. 2. — (1) Activitățile curente de producție, nivelul
fondurilor publice și cheltuielile eligibile pentru acordarea de
fonduri publice, diferențiate pe culturi, plantații și specii de
animale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Nivelul fondurilor publice prevăzute în anexă reprezintă
cota procentuală care se aplică la cheltuielile eligibile efectuate
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul economiei și finanțelor,
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Nr. 276.

ANEXĂ

L I S TA

ex

cl

us

iv

cuprinzând activitățile curente de producție, nivelul fondurilor publice și cheltuielile eligibile
pentru acordarea de fonduri publice, pe culturi, plantații, specii de animale

2

1.

Cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice

3

4

at

1

Nivelul
fondurilor
publice
(%)

tin

Denumirea activității
curente de producție

D

es

Nr.
crt.

Înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor agricole:
Înființare și întreținere:
— grâu

10

— orz, orzoaică

10

Inființare, întreținere și recoltare :
— porumb

20

— floarea-soarelui

20

— soia

20

— orez

20

— sfeclă de zahăr

20

— in+cânepă pentru fibre

15

— culturi furajere

15

— semințe
— îngrășăminte
— carburanți (motorină, biodiesel)
— pesticide
— lucrări mecanice de înființare, întreținere, recoltare, efectuate cu terți
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— energie electrică pentru irigare
— apă pentru irigat
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2

3

4

— legume proaspete în câmp

20

— semințe, material de plantat (răsaduri)
— materiale de palisat
— lucrări mecanice și tratamente efectuate cu terți
— îngrășăminte
— carburanți (motorină, biodiesel)
— pesticide
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— energie electrică pentru irigare
— apă pentru irigat
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare

— legume proaspete în spații
protejate (sere, solarii)

25

— material săditor (sămânță, răsaduri)
— îngrășăminte
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— energie electrică, energie termică, gaze naturale
— apă pentru irigat
— materii și materiale (folie, substrat nutritiv, bondari, prădători, geam, turbă,
ambalaje)
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare

— ciuperci

10

— compost
— turbă
— miceliu
— pesticide
— ambalaje, saci, folie
— energie electrică
— energie termică, gaze naturale
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
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1

11

— cartof

15

— cartof de sămânță
— îngrășăminte
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare

— tutun

15

— material de plantat
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— energie electrică pentru irigare,uscare
— apă pentru irigat
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1

2

3

4

15

— material săditor
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— energie electrică pentru irigare
— apă pentru irigat

— plante medicinale
și aromatice

15

— semințe și material săditor
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— energie electrică pentru irigare
— apă pentru irigat

15

an

— căpșuni

—îngrășăminte
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— apă pentru irigat
— energie electrică pentru irigare
— lucrări mecanice executate cu terți (administrarea de îngrășăminte,
combaterea dăunătorilor, transportul tehnologic)
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare
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— pomicole și arbuști
fructiferi
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Întreținerea și recoltarea plantațiilor:

D

2.
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— flori, plante ornamentale
și dendrologice

— viticole

25

— material săditor (stoloni)
— materiale mulcit (folie, paie)
— îngrășăminte
— pesticide
— apă pentru irigat
— energie electrică pentru irigare
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice executate cu terți (administrarea de îngrășăminte,
combaterea dăunătorilor, transportul tehnologic)
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți

— îngrășăminte
— pesticide
— material textil de legat
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice de întreținere, tratamente efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— piese de schimb pentru mașinile agricole din dotare
— apă pentru irigat
— energie electrică pentru irigare
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1

2

3

— hamei

4

15

— sistem de susținere (stâlpi, sârmă, ciment)
— material săditor
— pesticide
— carburanți (motorină, biodiesel)
— lucrări mecanice efectuate cu terți
— lucrări manuale efectuate cu personalul propriu sau cu terți
— apă pentru irigat
— energie electrică pentru irigare

— puilor de pasăre pentru
carne si ouă

12

— pui de găină, de o zi, pentru reproducție
— pui de găină, de o zi, pentru carne
— puicuțe de găină hibride, de o zi
— puicuțe de găină hibride, de peste 15 săptămâni
— ouă de incubație pentru obținerea de pui de o zi pentru carne și puicuțe hibride
de găină
— ouă de incubație sau pui de o zi (boboci de o zi) pentru carne, din speciile
curcă, rață, gâscă, alte specii

— purceilor pentru îngrășat

15

— purcei în greutate maximă de 30 kg în viu

— tineretului ovin și caprin
pentru îngrășat

15

— tineret ovin, caprin, în greutate maximă de 15 kg în viu

— tineretului bovin pentru
îngrășat

15

ce

Achiziționarea sau producerea:

cl

ex
20

— puiet

20

— familii, mătci, roiuri la pachet și roiuri pe faguri
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— bovine în greutate maximă de 150 kg în viu

D

— material de populare
piscicolă
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3.

13

— familii de albine
4.

Aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea de medicamente și tratamente medicale pentru animale, a
cheltuielilor curente pentru întreținerea și funcționarea adăposturilor, utilajelor și instalațiilor, pentru:
— pasări

12

— porcine

15

— ovine, caprine

15

— hrană pentru animale
— materii prime pentru producerea industrială a furajelor combinate
— medicamente și tratamente medicale pentru animale
— energie electrică, energie termică, gaze naturale, pentru încălzirea

— bovine

15

— material de populare
piscicolă

16

— familii de albine

16

adăposturilor, funcționarea utilajelor și instalațiilor aferente
— lucrări de reparații, întreținerea adăposturilor, utilaje și instalații, efectuate cu
terți
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea activității pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli
din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar și a sumei totale alocate
acestei activități
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor
funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 2. — Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la

Art. 1. — Se aprobă activitatea pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008,
cuantumul sprijinului financiar, precum și suma totală alocată
acestei activități, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

art. 1 este de 60.000 mii lei și se asigură de la bugetul de stat,
în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
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și Dezvoltării Rurale pe anul 2008.
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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Nr. 277.

A C T I V I TAT E A
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ANEXĂ
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pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008,
cuantumul sprijinului financiar și suma totală alocată acestei activități
Sprijin financiar unitar

tin

Denumirea activității

D

es

U.M.

Subvenționarea motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înființare
a culturilor agricole în anul 2008

lei/litru

Cuantum

Sprijin financiar total
(mii lei)

1,00

60.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008
pentru aprobarea Programului strategic
privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind
supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în

România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, se modifică după
cum urmează:
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1. La capitolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în
18 județe. Considerentul major de a începe vaccinarea în
această parte a țării este susținut de Decizia Consiliului
89/455/CE, pe de o parte, și de faptul că Ungaria a desfășurat
și desfășoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul
1994, pe de altă parte.”
2. La capitolul III, punctul 3 va avea următorul cuprins:

15

„3. Zona de vaccinare pentru anul 2008 va fi în partea de
nord-vest a țării, în 16 județe, pe o suprafață de peste 90.000 km2,
la granița cu Ucraina, Ungaria și Serbia, având graniță naturală
cu lanțul munților Carpați, în partea de sud-est și în două județe
din partea de sud, în Dobrogea, inclusiv Delta Dunării, la granița
cu Bulgaria, pe o suprafață de 11.000 km2.
Suprafața de vaccinare a vulpilor pentru anul 2008 va fi de
peste 100.000 km2.”
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor,
Radu Roatiș Chețan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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Nr. 284.
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TA R I F E
pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
20 lei/anunț
70 lei/pag. manuscris

70 lei/pag. manuscris
70 lei/pag. manuscris
90 lei/anunț
60 lei/pag. manuscris
5 lei/rând tabel
31,5 lei/pag. manuscris
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris
(2.000 semne/pag. manuscris)
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură

55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
5 lei/rând tabel
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris
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5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat

D

 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.

Societăți ce preiau anunțuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, sector 2 (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
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— Iași, Str. Piața Unirii nr. 2 (telefon/fax: 0332/80.30.69)
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— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Craiova, str. Romain Rolland nr. 30, (telefon/fax: 0251/41.42.52)
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