
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea 

ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a 

sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Articol unic. Hotărârea Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat 

care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate 

acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.720 din 12 

octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 800.359 mii lei şi 

se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.” 

 

2. La articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.d), cu următorul 

cuprins: 

„d) lunar, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr. crt.5 din anexă.” 

 

3. În Anexa „Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru 

perioada 2011 – 2012 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat”, după 

numărul curent 4, se introduce un nou număr curent, 5., cu următorul cuprins: 

„ 
5. Ajutoare pentru sectorul creșterii 

animalelor [art.10 lit.g) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 

74/2010, cu completările ulterioare] 

Ajutoare de stat destinate 

acoperirii costurilor legate de 

întocmirea şi menţinerea 

registrului genealogic şi de 

determinarea calităţii genetice a 

raselor de animale  

1 ianuarie 2012- 31 

decembrie 2012 

 

21.000 

” 

4. În Anexa „Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru 

perioada 2011 – 2012 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat”, valoarea de 

779.359, înscrisă la „TOTAL”, se înlocuiește cu valoarea de 800.359. 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

MIHAI RĂZVAN UNGUREANU  
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