
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN 

nr. 134 din 19.06.2012

pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului I - 2012, ce beneficiaza de ajutor 

de stat acordat sub forma de rambursare 

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale

Art.1

Art.2

Art.3 

MINISTRU

Daniel CONSTANTIN

       VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

Florin GEORGESCU

Având în vedere prevederile alin.(8) al art.5 din Hotarârea Guvernului nr.408/2010 privind 

aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata în agricultura ,

în temeiul alin.(5) al art.7 din Hotarârea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea si 

functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii       , precum si a unor structuri aflate în 

subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

vazând referatul de aprobare nr. 126838/67923 / 19.06.2012 al Directiei Generale Buget Finante 

si Fonduri Europene si al Directiei Generale Politici în Sectorul Vegetal

emite urmatorul ordin:

Se aproba cantitatile de motorina aferente trimestrului I al anului 2012, ce beneficiaza de 

ajutor de stat acordat sub forma de rambursare, prevazute în anexa care face parte integranta din 

prezentul ordin.

Cantitatea totala de motorina prevazuta la art.1 este de 44.674.111,076 litri, iar valoarea 

totala a ajutorului de stat aferent este de 56.672.233,47 lei. 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

AVIZAT   FAVORABIL



Anexa

Cantitatile de motorina aferente trimestrului I - 2012, ce beneficiaza de ajutor de stat
acordat sub forma de rambursare

Nr.
crt.

SPECIFICARE Cantitati
de motorina

(litri)

Valoare ajutor de 
stat (*)

(lei)

TOTAL 44.674.111,076    56.672.233,47

      (*)  

           

1 Sectorul vegetal
total, din care: 
-trim I 2012
-regularizare trim IV 2011

37.203.274,081
37.185.880,081

17.394,00

   47.194.845,68
   47.173.972,88
          20.872,80

2 Sectorul zootehnic
total, din care: 
-trim I 2012
-regularizare trim IV 2011

7.470.836,995
7.469.326,385

1.510,610

     9.477.387,79
     9.475.575,06
            1.812,73

3 Sectorul Imbunatatiri funciare - -

cuantumul ajutorului de stat, pentru anul 2012, acordat sub forma de rambursare este de 1,2686
            lei/litru motorina

cuantumul ajutorului de stat, pentru anul 2011, acordat sub forma de rambursare este de 1,200 
            lei/litru motorina
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