Amendamente Hotărâre Nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Propuneri cu privire la modificarea/completarea Hotărârii Nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Text initial propus

ART. 13
(1) Ajutorul de stat se acordă în baza
prevederilor Orientărilor Uniunii
Europene privind ajutoarele de stat în
sectoarele agricol şi forestier şi în
zonele rurale pentru perioada 2014 2020, denumite în continuare
Orientările Uniunii Europene, capitolul
I, secţiunea 1.2.1.4 - Ajutoare pentru
animale moarte.
(2) Schema se aplică pe întreg
teritoriul României, iar perioada de
aplicabilitate a acesteia este 2018 2020 inclusiv, după intrarea în vigoare
a prezentei hotărâri.
(3) Pentru perioada 2018 - 2020,
anual, până la data de 15 septembrie,
consiliile judeţene şi Consiliul General
al Municipiului Bucureşti transmit
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale sumele necesare realizării
activităţii prevăzute de prezentele

Propunere amendament

La Art. 13, alineatele (4) și (9) se modifică:

Justificare

Resursele financiare necesare
realizării activității de
colectare, transport,
depozitare și neutralizare a
animalelor moarte de către
Consiliile Județene, Consiliul
Județean al Municipiului
București, și asociațiile de
dezvoltare intercomunitară,
să se asigure integral, prin
transferuri de la bugetul de
stat către bugetele locale ale
județelor, respectiv bugetului
local al Municipiului București,
sau bugetul asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară,
prin Bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.

ART.13
(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat
potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de
până la 100% din costul activităţii de transport
al animalelor moarte, cuprinzând preluarea,
încărcarea în mijlocul de transport şi
descărcarea din mijlocul de transport, şi 100%
din costul activităţii de distrugere a animalelor
moarte, iar valoarea maximă a acestuia este de
6.244 lei/tonă animale moarte, în limita
bugetului aprobat.
(9) Valoarea totală a schemei de ajutor de
stat pentru anul 2022 este de ______ mii lei şi
se asigură de la bugetul de stat, în limita
prevederilor bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul
Pentru asigurarea serviciului
2022.
de colectare, transport și
neutralizare a unui kg de
cadavru animalier de la o
firmă de specialitate
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norme metodologice în vederea
aprobării bugetului cu această
destinaţie.
(4) Intensitatea ajutorului de stat
acordat potrivit prevederilor prezentei
hotărâri este de până la 100% din
costul activităţii de transport al
animalelor moarte, cuprinzând
preluarea, încărcarea în mijlocul de
transport şi descărcarea din mijlocul
de transport, şi 75% din costul
activităţii de distrugere a animalelor
moarte, iar valoarea maximă a
acestuia este de 1.500 lei/tonă animale
moarte, în limita bugetului aprobat.
(5) În situaţia în care se acordă 75%
din costul activităţii de distrugere a
animalelor moarte, diferenţa de 25%
este suportată direct de crescătorii
individuali de animale şi se achită
prestatorului de servicii, respectiv
prestatorului de servicii care are
contract cu consiliul judeţean sau
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, la ridicarea animalului mort.
(6) Suma achitată potrivit alin. (5)
este evidenţiată în facturile transmise
de prestatorul de servicii pentru
consiliul judeţean sau Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
(7) Pentru perioada 2018 - 2020,
bugetul total estimat este de 166.695
mii lei, repartizat astfel:
a) pentru anul 2018: 16.800 mii lei;

autorizată, trebuie să se
dispune de cel puțin 6,244
lei/kg, rezultă 6.244 lei/tonă.
Bugetul total estimat pentru anul
2022 ar trebui crescut.
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b) pentru anul 2019: 74.947 mii lei;
c) pentru anul 2020: 74.948 mii lei.
(8) Valoarea totală a schemei de
ajutor de stat pentru anul 2021 este de
10.000 mii lei şi se asigură de la
bugetul de stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe
anul 2021.
(9) Valoarea totală a schemei de ajutor
de stat pentru anul 2022 este de 1.080
mii lei şi se asigură de la bugetul de
stat, în limita prevederilor bugetare
aprobate Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

3

