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HG nr. 620/2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând
ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată
drept combustibil pentru motor. Monitorul oficial nr. 719 din 30.09.2019
Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de
restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate
pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 651 din 26 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Partea introductivă a alineatul ui (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2)
Bugetul total maxim estimat al schemei este de 90 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării
astfel:
………………..........................................................................
(3)
Schema de ajutor de stat se finanţează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin
legea bugetului de stat pentru Programul «Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat
reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil», din cadrul
bugetului Ministerului Finanţelor Publice - «Acţiuni generale
2. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
(31) Bugetul mediu anual al schemei este de:
a)

20 milioane lei pentru anul 2018;

b)

40 milioane lei pentru anul 2019;

c)

30 milioane lei pentru anul 2020.

(32) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin.
(31) şi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de
angajament aprobate.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
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Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Bucureşti,
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