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HOTĂRÂRE nr. 1036 din 24 octombrie 2012
pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul
european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru
pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de
la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de
control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de
creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Autorităţile responsabile de implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în
continuare PNDR, sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de
plată a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 11% a valorii sumelor alocate în euro la nivel de
axă şi măsură din alocarea publică prevăzută în PNDR.
Art. 2
Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc măsurile, metodologia şi procentul din
plafonul maxim prevăzut la art. 1 cu care poate fi depăşită alocarea aferentă acestora prevăzută în PNDR.
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