Act:

Hotararea nr. 727/05.10.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

GUVERNUL ROMANIEI

Privind:
In vigoare din

MO nr. 797/10.10.2016
modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizata in agricultura
10 octombrie 2016

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:
Articol unic.
Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. La articolul 9, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite
trimestrial la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu
beneficiarii si sumele exprimate in lei, fara subdiviziuni, aferente cantitatilor de
motorina determinate la plata.
..........
(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor
bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale deschide si repartizeaza
credite bugetare Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, la randul
sau, repartizeaza credite bugetare centrelor judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, cu sumele cuvenite."
2. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
urmatorul cuprins:
"(41) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si
Interventie pentru Agricultura vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor,
conform legislatiei in vigoare."
3. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2016 este de 647.248,803
mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016."
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