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HG nr. 727/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură – MO nr. 0797 din 10 Octombrie 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia
centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată.

...............................................................................................

(4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi
repartizează credite bugetare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, la rândul său, repartizează credite bugetare centrelor
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.

2. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
(41) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură virează
sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 647.248,803 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.
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