Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 143 din data de 4 martie 2010
LEGE nr. 23 din 2 martie 2010
pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001
privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii,
îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

(la data 04-mar-2010 actul a fost promulgata de Decretul 327/2010 )
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Articol unic
- Articolul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a
constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si
a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
823 din 20 decembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 387/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevazut în contractul de atribuire în folosinta gratuita,
fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnica, terenul de sub acestea si incintele aferente se
vând persoanelor prevazute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosinta gratuita, potrivit prevederilor
prezentei ordonante de urgenta, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabila a acestora la
momentul atribuirii în folosinta gratuita, stabilita potrivit normelor metodologice."
2.Dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. c), care nu desfasoara activitate de crestere a animalelor pe o
perioada de cel putin 5 ani dupa încheierea contractului de vânzare-cumparare, sunt obligati sa
restituie constructiile, terenul de sub acestea si incintele aferente autoritatii care a facut vânzarea.
(5) Autoritatea care a facut vânzarea atribuie în folosinta gratuita constructiile, terenul de sub acestea
si incintele aferente, prevazute la alin. (4), persoanelor care dovedesc ca au capacitate tehnica si
financiara de a desfasura activitate de crestere a animalelor, în conformitate cu prevederile prezentei
ordonante de urgenta.
(6) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), autoritatea care a facut vânzarea va emite în
termen de 60 de zile normele metodologice."
-****Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
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