
      GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor 

metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate 

voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 

privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru 

realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor 

metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate 

voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.600 din 25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:  
 

1. După alineatul (4
3
) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(4

4
), cu 

următorul cuprins: 

„(4
4
) Prin excepție de la prevederile alin.(4), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, 

al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.6 se 

depun individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termen de 60 de zile de la 

încheierea perioadei 16 octombrie 2011 – 15 ianuarie 2012, în care s-au făcut livrările/vânzările 

către abator sau terţi, la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea de creştere a păsărilor.” 

 

 

 Art. II. Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor 

metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate 

în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

 

1. După alineatul (5
3
) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(5

4
), cu 

următorul cuprins: 

„(5
4
) Prin excepție de la prevederile alin.(5), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat 

pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 ianuarie 2012 se depune individual sau prin reprezentant 

legal/împuternicit/delegat, în termen de 60 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni.” 
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MIHAI RĂZVAN UNGUREANU  
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