HOTĂRÂRE Nr. 1100 din 15 iulie 2004
privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane
fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai iulie 2004
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 22 iulie 2004
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 8 alin. 5 din Legea nr.
82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Se acordă un ajutor cu titlu gratuit, în limita sumei de 27,33 miliarde lei,
producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi nu au fost asigurate şi
nu intră sub incidenţa Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz
de calamităţi naturale în agricultură, cu modificările ulterioare, afectate în
procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile (inundaţii, grindină,
furtună, ploi torenţiale) din perioada mai - iulie 2004, cu suprafeţe minime
afectate de 0,1 ha la grâu, 0,1 ha la porumb şi 0,05 ha la floarea-soarelui,
constând în 147,9 tone motorină, 3.262 tone grâu pentru panificaţie, 74,2 tone
ulei comestibil din floarea-soarelui.
(2) Ajutorul cu titlu gratuit se acordă producătorilor agricoli din următoarele
judeţe: Alba (43,74 milioane lei), Bacău (1.587,82 milioane lei), Brăila
(4.923,74 milioane lei), Constanţa (602,14 milioane lei), Dolj (4.312,81
milioane lei), Galaţi (3.513,46 milioane lei), Giurgiu (1.718,22 milioane lei),
Gorj (314,16 milioane lei), Neamţ (6.442,66 milioane lei), Teleorman (2.957,76
milioane lei), Tulcea (739,51 milioane lei) şi Vaslui (172,31 milioane lei).
ART. 2
(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
şi al ministrului administraţiei şi internelor se constituie comisii la nivel de judeţ,
care stabilesc pierderile, gospodăriile şi numărul membrilor în gospodăriile
afectate.
(2) Repartizarea pe judeţe şi distribuirea cantităţilor de produse acordate
producătorilor agricoli, persoane fizice, conform art. 1, se vor face de Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţene, prin persoane anume împuternicite, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
(3) Ajutorul cu titlu gratuit constă în acordarea cantităţii de 50 l motorină/ha
calamitat la grâu, până la 400 kg grâu de panificaţie/gospodărie a cărei suprafaţă
cu porumb a fost calamitată şi până la 35 l ulei comestibil/gospodărie a cărei
suprafaţă cu floarea-soarelui a fost calamitată, după caz.

ART. 3
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la
preţul de înregistrare, prin conturile "Finanţarea din bugetul de stat privind anii
precedenţi şi alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenţi şi alte
surse", după caz, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat,
potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale
de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din cadrul direcţiilor pentru
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.
(2) Fondurile necesare pentru reîntregirea stocurilor se asigură de la bugetul
de stat pe anul 2005 prin bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
ART. 4
Schimbarea sub orice formă a destinaţiei produselor acordate ca ajutor din
rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă,
administrativă, disciplinară sau penală.
ART. 5
(1) În termen de 15 zile de la încheierea acţiunii de distribuire a ajutoarelor,
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, va justifica distribuirea produselor
scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, pe bază de rapoarte
justificative înaintate la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, în vederea punerii lor
la dispoziţie organelor de control abilitate.
ART. 6
Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, se aprobă
scoaterea pe piaţă a cantităţilor de motorină din stocul rezervelor de stat până la
împrospătarea acestora.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministru de stat,
ministrul administraţiei şi internelor,
Marian Florian Săniuţă
p. Ministrul de stat,

ministrul economiei şi comerţului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Preşedintele Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurău
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

