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Programul de susţinere a producţiei de usturoi pentru
anul 2022
HOTĂRÂRE nr. 147 din 2 februarie 2022
Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului
de minimis pentru susţinerea producţiei de usturoi
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de
usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii
de eligibilitate:
a)să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
b)să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp,
marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripţia
"Program susţinere usturoi, anul .................., beneficiar numărul
.................., Direcţia Agricolă Judeţeană ............../a Municipiului
Bucureşti", cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
c)să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp
d)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în
a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu
usturoi în anul 2022;
e)să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie
a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat
începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;
f)să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. b) şi c) prin
documente justificative, în funcţie de forma de organizare;
g)nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat
al statului şi nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile,
vamale.
Valorificarea producţiei de usturoi se face în perioada:
1 iunie-21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
Dovada
obţinerii
producţiei
de
usturoi
o
constituie
fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

bonul

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care
se acordă beneficiarilor este de 3.000 euro/ha
Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ MARAMUREŞ
Baia Mare str. Gheorghe Şincai nr. 46 cod.430311
Tel.0262215046, 0262214344, Fax. 0262213550
CUI 37564645
e-mail: dadr.mm@madr.ro

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis
prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 22.263,750 mii lei
Beneficiarii completează şi depun cererea de înscriere în program,
însoţită de următoarele documente:
a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă
cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b)copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
c)împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui
reprezentant, după caz;
d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în
baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e)dovadă cont activ la bancă/trezorerie;
f)adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor
aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi
utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de
folosinţă asupra terenului în cauză;
g)declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa
nr. 2;
h)certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii
cererii.
Cererea de înscriere în program şi documentele se depun până cel
târziu la data de 16 mai inclusiv a anului de cerere.
Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele menționate mai
sus, poate fi transmisă la DAJ MARAMUREȘ şi prin mijloace electronice
şi/sau poştă/curierat.
Adresa de mail la care se vor transmite documentele prin mijloace
electronice : dadr.mm@madr.ro
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi
datate, iar copiile trebuie să fie certificate "conform cu originalul" de către
solicitant.
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