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GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE

privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susrinere a
crescltorilor de ovine pentru comercializarea lfinii"

in temeiul art. 108 din Constitulia Romdniei, republicatE, qi al prevederilor Regulamentului (UE) nr.
I .40812013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 qi 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol,

Guvernul Romfl niei adoptd prezenta hotdrdre.

o CAPITOLUL I Dispozilii generale

o CAPITOLUL il Beneficiarii, condiliile de eligibilitate qi modul de acordare a ajutorului de minimis
crescltorilor de ovine pentru comercializarea l6nii

o CAPITOLUL III Modul de acordare gi modalitdlile de verificare gi control al ajutorului de minimis
de suslinere a crescltorilor de ovine pentru comercializarea l6nii

o CAPITOLUL IV Dispozilii finale
o ANEXE

CAPITOLUL I
Dispozilii generale

Art. 1. - (1) Prezenta hotdr6re stabilegte o schemd transparentd de ajutor de minimis, potrivit prevederilor
Reeulamentului (UE) nr. 1 .408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107

qi 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol,
denumit in continuare Regulamentul de minimis in sectorul agricol.
(2) Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol, schema este

exceptatd de la obligalia de notificare prevdzutd la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funclionarea
Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementatd de prezenta hotdrAre nu se aplica urmdtoarelor categorii de

ajutoare:

a) ajutoarelor a c6ror valoare este fixat[ pebaza pre]ului sau a cantitAfli de produse cumpdrate sau

introduse pe piaf6;

b) ajutoarelor destinate activitdtilor legate de export c[tre ]dri terle sau cdtre alte state membre
respectiv ajutoarelor direct legate de cantitdlile exportate, ajutoarelor destinate infiinldrii gi

funcfion6rii unei retele de distribulie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de

export;
c) ajutoarelor condilionate de utilizarea preferentiald a produselor nalionale fald de produsele
importate.

Art.2. - Schema de ajutor de minimis se aplici pe intreg teritoriul RomAniei.

Art. 3. - ln sensul prezentei hotdrdri, termenii qi expresiile de mai jos semnificd dupd cum urmeazS:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei intreprinderi, a cdrui valoare cumulatd pe durata a trei
exercitii financiare, exerciliul financiar in cauzd qi doud exercilii financiare precedente, nu depageqte

echivalentul in lei al sumei de 15.000 euro, stabilitd prin Regulamentul de minimis in sectorul
agricol;
b) anul de cerere - perioada cuprinsd intre data de 1 iulie a anului in care se depune cererea de

inscriere in program qi data de 1 iulie a anului urmdtor depunerii cererii, inclusiv;
c) tntreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis in
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sectorul agricol, desfbgoari o activitate economicA, indiferent de statutul sau juridic qi de modul in

care este finanlata;
d) tntreprindere unicd - potrivit prevederilor afi.2 atin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul

agricol, toate intreprinderile intre care existd cel pulin una dintre urm[toarele rela]ii:

(i) o intreprindere deline majoritatea drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asociatilor unei

alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;

(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influentd dominantd asupra altei intreprinderi in

temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauzd sau in temeiul unei prevederi din

contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi qi care controleazd

singur6, inbazaunui acord cu alli actionari sau asociaJi ai acelei intreprinderi, majoritatea

drepturilor de vot ale aclionarilor sau ale asocialilor intreprinderii respective;

e) autoritatea competenld - Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale, prin direcliile pentru

agriculturi judelene sau a municipiului Bucuregti, dupdcaz, autoritatea responsabild cu

administrarea schemei de ajutor de minimis;

f) ldnd- fibrd naturald de origine animal6, cu proprietdfi textile, folositd la fabricarea 9i

confeclionarea lesdturilor, a tricotajelor gi a pdslelor;

g) crescdtor de animale - persoana care are in posesie permanentd ovine, in calitate de proprietar de

animale qi/sau proprietar de exploatafie;

h) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul

pre$edintelui Consiliului Concurentei nr. 43712016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului

privind Registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, condifiile de eligibilitate qi modul de acordare a ajutorului de minimis crescltorilor de

ovine pentru comercializarea linii

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordd crescdtorilor de animale care igi desfbqoard activitatea

in domeniul cregterii ovinelor.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplic6:

a) crescdtorilor de ovine, persoane frzice, care detin atestat de produc[tor emis inbaza Legii nr'

14512014 pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a pielei produselor din sectorul agricol, cu

modific6rile qi completdrile ulterioare, valabil pdnd la data plAfi ajutorului de minimis;

b) crescdtorilor de ovine, persoane fizice autorizate,intreprinderi individuale qi intreprinderi

familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 4412008 privind

desf[gurarea activitdJilor economice de cdtre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale

gi intreprinderile familiale, aprobat[ cu modificdri gi completdri prin Leseaff. 18212016;

c) crescStorilor de ovine, persoane juridice.

Art. 5. - Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea 16nii, beneficiarii

prevdzuti la art. 4 alin. (2) care solicitd ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotardri

trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii de eligibilitate:

a) s[ de]ind o exploataJie inregistratd in Registrul nalional al exploata{iilor, denumit in continuare

RNE, astfel cum este prevdzut in Norma sanitard veterinard pentru implementarea procesului de

identificare gi inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor qi bovinelor, aprobatd prin Ordinul

rr Nalrona
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cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

b) sd facl dovada comercializdrii cantit[1ii de 16nd pentru care solicit[ acordarea sprijinului cdtre un

centru de colectare a l6nii sau o unitate de procesare a l6nii'

Art. 6. - (1) Vatoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimd sub forma

unei subvenlii, potrivit art.3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar reprezentdnd ajutor de minimis care se acordd beneficiarilor este de 1

leulkg 16nf, comercializatd,pentru schema prevdzutd laart.4 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 5.

(3) Valoarea totald a ajutoarelor de minimis care se acordd unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate

depdqi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercilii financiare, in cursul exerciliului hnanciar actual 9i in

cele doud exercilii financiare precedente.

(a) ln cazul nerespectdrii prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaii la restituirea

contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugi dobdnzi qi penalit{i de int6rziere de la data incasdrii

acestuia, conform prevederilor Legii nr. 20712015 privind Codul de procedurd fisca16, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare.

Art.7. - Sumele reprezentdnd ajutoare de minimis se pldtesc beneficiarilor, intr-o singurd tran96 anuald

aferentd anului de cerere, dupd indeplinirea obligaliei prevdzute la art. 10 alin. (2).

Art. 8. - Valoarea totald a schemei de ajutor de minimis se asigurd din bugetul repartizat de Ministerul

Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale de la capitolul 83.01 "Agriculturd, silviculturd, pisciculturd 9i

vdndtoare", titlul51 "Transferuri intre unitdli ale administraliei publice", articolul 51.01 "Transferuri

curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri c6tre institulii publice", direcliilor pentru agriculturd judelene qi

a municipiului Bucureqti pe anul 2018, care asigurd sumele necesare acordirii schemei de la capitolul

83.10 "Agricultur6, silviculturI, pisciculturd qi vdndtoare", titlul40 "Subventii", articolul40.l5

"sprijinirea producitorilor agricoli".

CAPITOLUL III
Modul de acordare gi modalitl{ile de verificare qi control al ajutorului de minimis de sus(inere a

crescltorilor de ovine pentru comercializarea lflnii

Art. 9. - (1) ln termen

\-
45 de zile de la data intrdrii in vigoat prezentei hotdrAri, beneficiarii prevdzuli

la art. 4 alin. (2) depun o fficrlEreln programul prin care solicita inregistrarea in RegistruI unic

pentru accesarea Programului de sustinere a crescdtorilor de ovine gi caprine pentru comercializarea ldnii,

conform modelului prev[zut in anexa nr. 1, insolitd de urmdtoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. alla solicitantului persoandfizicd sau, dupd caz, imputernicire/procurd notariald

qi o copie a B.I./C.I. aVareprezentantului legal;

b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul Nalional al Registrului Comerfului/Registrul

nalional al asociatiitor gi fundafiilor sau a actului inbaza cdruia igi desfrqoard activitatea, dupd caz,

in cazul persoanelor juridice, precum gi copie a B.L/C.I. alla imputemicitului persoand fizicd, dupd

caz;

c) dovadd cont activ de disponibilitali banca/trezorerie;

d) declaratie pe propria rdspundere, conform modelului prevdzut in anexa nr. 2;

e) document care atestd cd exploatafiile de ovine sunt identificate qi inregistrate in RNE pdnS la data

depunerii cererii de inscriere in Program, eliberat de operatorul Sistemului nalional de identificare 9i

inregistrare a animalelor - SNIIA.

(2) Documentele prev6zute la alin. (1) lit. a) gi b) sunt prezentate in original qi in copie, in vederea

certific[rii de c6tre reprezentantul direcliei pentru agricultur6 judelene, respectiv a municipiului

Bucureqti, prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
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(3) Cererea prevAzutA la alin. (1) trebuie sd cuprindd efectivul de animale delinut gi cantitatea de lAna

estimat6 a se comercializa in anul de cerere, aga cum este definit la art.3 lit. b).
(4) Directiile pentru agricultur6 judetene, respectiv a municipiului Bucureqti inregistreazd cererile,le

verificd impreunl cu documentele anexate gi intocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de

suslinere a crescAtorilor de ovine pentru comercializarea l6nii, al cdrui model este prevdzut in anexa nr. 3.

(5) Directiile pentru agricultur[ judetene sau a municipiului Bucureqti, dupd caz, pe a cdror razd teritoriali
se afl[ exploatatia verificd sumele primite anterior de beneficiarii prevdzu]i la art. 4 alin. (2) inbaza
Hot[r6rii Guvemului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achizilionarea de

cdtre producitorii agricoli de berbeci/lapi de reproduclie din rase specializate", cu modificdrile ulterioare,

Hotlrdrii Guvemului nr. 72312016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achizilionarea de

c6tre producdtorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline qi/sau

tauri de reproducfie din rase de carne", cu modificdrile ulterioare, Hotar6rii Guvernului nr. 852/2016

privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achizifionarea de cdtre producitorii agricoli de

animale de reproduc[ie din rase pure qi/sau hibride din specia porcine", precum gi orice alte sume acordate

prin scheme de ajutor de minimis, in perioada2}l1 - 2017, qi a celor declarate de solicitant in cerere, in
vederea calculdrii sumelor rimase gi potenlial a fi primite prin prezenta schemd de ajutor de minimis.

(6) Gestionarea Registrului unic previzut la alin. (4) se asigurd de c6tre un funclionar din cadrul

directiilor pentru agriculturd jude{ene, respectiv a municipiului Bucureqti, numit prin decizie a

directorului executiv.
(7) in situalia in care se constat[ ci solicitantul a depus cereri pe raza mai multor jude]e, reprezentanfii

directiilor pentru agriculturd judetene, respectiv a municipiului Bucuregti decid asupra solicitdrilor
formulate, urm6nd caplata sd fie efectuatdla nivelul structurii unde a fost solicitat efectivul cel mai mare,

dup6 transmiterea tuturor documentelor.

Art. 10. - (1) Reprezentanlii direc{iilor pentru agricultur[ jude]ene, respectiv a municipiului Bucuregti,

avdnd in vedere cererea de inscriere in program gi declaralia pe propria rbspundere prevdzutd la art. 9 alin.

(1) lit. d) gi in baza comuniclrii solicitanlilor, verificd existenla exploataliei impreun[ cu reprezentantii

Agenliei Nationale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
(2) Pentru oblinerea sprijinului prevdzut laart.6 alin. (2), pAnd la data de 1 iulie 2018, solicitanlii
inregistrafi in Registrul unic pentru accesarea Programului de suslinere a crescdtorilor de ovine pentru

comercializarea l6nii gi verificali potrivit prevederilor alin. (1) au obligalia sd depund la direcliile pentru

agriculturd judetene, respectiv a municipiului Bucuregti documente justificative care s[ ateste

comercializarea producliei de linl obfinute.
(3 ) Documentele justificative previzute la alin. (2) sunt facttxaJfialfilele din cametul de comerci alizare,

din care sd rezulte cantitatea de l6nd comercializatS.

Art. 11. - (1) Direcliile pentru agriculturd judelene sau a municipiului Bucuregti verificd documentele
justificative prevdzute laart.10 alin. (3) qi completeazdin mod corespunz[tor Registrul unic pentru

accesarea Programului de suslinere a crescdtorilor de ovine pentru comercializarea 16nii.

(2) Directiile pentru agriculturd judeJene sau a municipiului Bucuregti aprobd sumele aferente

reprezentdnd ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte, qi se asigurd cd sumele totale care se

acordd solicitantului se incadrcazd in plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

(3) La stabilirea sumei reprezentdnd ajutor de minimis prevdzute la alin. (2) se line cont de sumele

acordate anterior beneficiarului in temeiul Hotardrii Guvernului nr. 638/2016, cu modificdrile ulterioare,

Hotdrdrii Guvernului nr. 72312016, cu modificdrile ulterioare, gi Hotdr6rii Guvernului nr. 852/2016,

precum qi de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis in perioada 2015 - 2017 .

Art.12. - Direcliile pentru agriculturd judelene qi a municipiului Bucuregti intocmesc, pdnl la data de 1

august 2018, situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform

modelului prevdzut in anexa nr. 4, pe care o transmit Direcliei generale buget - finanfe qi fonduri
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Art. 13. - Dup6 primirea situatiilor prevazute la art. 12, prin ordin al ministrului agriculturii gi dezvoltdrii

rurale, se aprob6 valoarea total6 a ajutorului de minimis acordat, cu incadrarea in prevederile bugetare

aprobate cu aceastd destina{ie.

Art. 14. - (1) Directia generala buget - finanle qi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii 9i

Dezvoltdrii Rurale transmite Ministerului Finanlelor Publice situafia centralizatoare, in vederea

deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevdzut in anexa nr. 5.

(2) DupA aprobarea de cdtre Ministerul Finanlelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul

Ministerului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale se alimenteazd conturile direcliilor pentru agriculturd

judetene, respectiv a municipiului Bucuregti.
(3) Direcliile pentru agricultur6 judetene gi a municipiului Bucuregti vireazd sumele cuvenite in conturile

beneficiarilor, potrivit legislatiei in vigoare, gi incarci informaliile corespunzdtoare in Registrul

ajutoarelor de stat.

Art. 15. - (1) Registrul unic prevdzut la art. 9 alin. (4), precum qi documentalia depusd pentru accesarea

programului de sus{inere a crescdtorilor de ovine pentru comercializarea ldnii se p[streazd la direcliile

pentru agriculturd judetene gi a municipiului Bucuregti, pe o perioadd de 10 ani fiscali de la data la care a

fost acordat ajutorul de minimis.
(2) Direcliile pentru agriculturd judetene gi a municipiului Bucuregti intocmesc lista cuprinzdnd

beneficiarii ajutoarelor de minimis qi sumele acordate potrivit prezentei hotdrdri, precum 9i orice alte

sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis in exerciliul financiar actual qi in cele doud

exercilii financiare precedente.

(3) Lista se publicd pe site-ul direcliilor pentru agriculturd judeJene qi a municipiului Bucureqti 9i se

transmite Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituliei'

Art. 16. - Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotlrdri este avut in vedere pentru a fi dedus

din orice schem6 viitoare de ajutor de minimis acordatd pentru aceleaqi costuri eligibile, dacd un astfel de

cumul ar depdqi intensitatea/valoarea maximl stabilitd pentru respectivul ajutor de minimis.

Art, 17. - ( 1) Se considerd ajutor de minimis necuvenit sumele incasate prin inscrierea sau atestarea de

cdtre beneficiari a unor date ori situalii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis prev[zut de

prezentahot[rAre sau inc6lcarea in orice mod a prevederilor prezentei hot[r6ri.

(2) Sumele reprezent6nd ajutor de minimis necuvenit, prevdzut la alin. (1), se recupereaz[ de la

beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Dispozi{ii finale

Art. 18. - Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale, prin direcliile pentru agriculturd judelene 9i a

municipiului Bucureqti, verificd permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotariri de cdtre

beneficiarii sumelor reprezentdnd sprijin financiar prevdzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 19. - Anexele nr. I - 5 fac parte integranta din prezenta hotardre.

PRIM - MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneazf,:

Ministrul agriculturii qi dezvoltdrii rurale,
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Petre Daea

Ministrul finanfelor Publice,
Ionu{ Miga

Ministrul afacerilor exteme,

Teodor - Viorel Melegcanu

delegat pentru afaceri euroPene,

Victor Negrescu
Ministrul

Bucureqti, 13 iulie 2017.

Nr.500.

SUMAR:

o ANEXA Nr. 1 Cerere de inscriere in program

o ANEXA Nr. 2 Declaratie
o ANEXA Nr. 3 Registrul unic pentru accesarea Programului de suslinere a crescdtorilor de ovine

pentru comercializarea l6nii
o ANEXA Nr. 4 Situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar

r ANEXA Nr. 5 Situatie centralizatoare

ANEXA Nr. I

Nr... ..data

CERERE DE INSCRIERE iN PROGRAM
(model)

CEtre

DirecliapentruAgriculturdaJudetului ...../MunicipiuluiBucureqti

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridica/PFMVIF cu sediul in localitatea . . . ' ', judetul

inscrisalaregistrulcomerfuluicunr. CUI .. ..., codCAEN '... cont

bancar deschisla... . ',reprezentatdde CNP " " " " ";
b)persoana fizicd domiciliat[inlocalitatea... .., jude{ul ...., str.

.....nr. detinitoareaBVCl seria. ... nr. eliberat/eliberatdladata

de .,CNP .....,contbancar .'...deschisla..

solicit inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de suslinere a crescdtorilor de ovine

pentru comercializarea lAnii, potrivit art. 9 alin. (1) din Hotlrdrea Guvernului nr' 500/2017 privind

aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de suslinere a cresc6torilor de ovine

pentru comercializarea 16nii", beneficiarilor, condiliilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului

de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum qi modalitdlile de verificare 9i control 9i depun

urmdtoarele documente :
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NOTA:

Se inscriu toate documentele depuse, indicdndu-se distinct tipul documentului, num[rul 9i

data acestuia. Documentele depuse in copie se certifica de cdtre reprezentantul direcliei

imputemicit cu primirea gi verificarea cererii qi a documentelor inso{itoare.

Cunosc6nd c6 falsul in declaratii se pedepse$te conform art. 326 dinLegeanr'28612009 privind Codul

penal, cu modificarile gi completarile ulterioare, declar cd datele inscrise in formularul de cerere qi in

documentele anexate sunt reale, corecte, complete 9i perfect valabile.

Md angajez s[ furnizez orice document justificativ care imi va fi solicitat 9i sd md supun oricdrui

control decurgdnd din inscrierea in program'

Sunt de acord ca datele din cerere s6 fie introduse in bazade date, procesate 9i verificate in vederea

calculdrii p161ii gi transmise autoritatilor responsabile in vederea elabordrii de studii statistice qi de

evaludri economice.

Solicitant, Verifi cat repr ezentant DAJ Aprobat director executiv DAJ,

ANEXA Nr. 2

Nr... ...data

DECLARATIE,
(model)

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridicS/PFA/IVIF cu sediul in localitatea . . . ' ', judelul

inscrisd la registrul comerlului cu nr. CUI " ", cod CAEN " " cont

bancardeschisla... ..,reprezentatdde " ' ', CNP ' " ' ' " "';
b)persoana fizicd domiciliatainlocalitatea... . ', judelul '..., stf'

.....m. ...r.,delinatoareaBI/CIseria. ...m. eliberat/eliberataladata

de . . . . ., CNP cont bancar " " deschis la "

declar c6 am luat cunoqtinla de Programul de sustinere a crescdtorilor de ovine pentru comercializarea

l6nii gi m6 oblig s6 furnizez orice document justificativ care mi va fi solicitat qi sd md supun oricdrui

control.
Am fost informat de reprezentanlii DAJ cu privire la verificdrile ce se vor efectua cu privire la existen{a

exploatatiei delinute.

Cunoscdnd c6 falsul in declaraJii se pedepseqte conform art.326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul

penal, cu modificarile qi complet[rile ulterioare, declar cd datele inscrise in formularul de cerere 9i in

documentele anexate sunt reale, corecte, complete qi perfect valabile'

Data.
Semndturd solicitant

IIE,GISTTTUL UNIC

pentru accesarea Programului de sus{inere a crescitorilor de ovine
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pentru comercializarea lf, nii
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(model)

Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale

Direclia pentru Agricultur[ a Judetului . . . .laMunicipiului Bucureqti

Coloanele 3 qi 4 se completeazdpebaza documentelor justificative depuse de solicitant'

intocmit.

(numele, prenumele, functia, semnitura, gtampila)

SIT UATIA CENTRALIZATOARE
cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar

(model)

Minister:ul r\griculturii 9i Dezvoltdrii Rurale

Direclia pentiu Agriculturd a Judelului , . . .laMunicipiului Bucureqti

Director executiv, intocmit.

Activ Monitorul Oficial 568 17-Jul-2017

Producdtor agricol (numele qi prenumele,

denumirea, CNP/CUI, localitatea)

NOTA:

Numirul beneficiarilor

Cantitatea
comercializatd

e, prenumele, semndtura qi gtampila) (numele, prenumele, funclia 9i semndtura)

LexNavigator(Tlul) - Copyright @ UltraTech Group
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cererea de ,l cantitate

il (Nr./data)

rt

Suma totald

aprobat6
(1ei)

(2)

AI,{EXA Nr.4

Vrl"*" p"
Total
(lei)beneficiar

4)
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SITUATIE CENTRALIZATOARE
(model)

Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale

Se aprob6:

?: :::: :.' .:r 
inc ip at de * e di t e'

buget - finanle gi fonduri europene

(semndtura gi gtampila)
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Nr.
crt.

Judeful
Suma totald aprobatA

(0) (1) (2)

)

3.

IOTAL:


