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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Art.  I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 

din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 799 din 22 septembrie 2006, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator 

secundar de credite şi poate delega această calitate înlocuitorilor de drept 
sau altor persoane împuternicite în acest scop. Delegarea pentru 
efectuarea unor categorii de cheltuieli se va realiza cu respectarea 
prevederilor normelor de aplicare a Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, şi a celor privind organizarea 
controlului preventiv pentru operaţiuni delegate.” 
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2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două alineate 
noi, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 

„(21) Prin actul de delegare, directorul general al Agenţiei 
precizează limitele şi condiţiile delegării. 

(22) Persoanele împuternicite de către directorul general, 
prevăzute la alin.(2), vor reprezenta autoritatea contractantă, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, în baza listelor de 
investiţii, a planului de achiziţii şi a limitelor valorice stabilite prin 
decizia directorului general.” 

 
3. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – Funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul Agenţiei şi sucursalelor judeţene ale acesteia beneficiază de 
majorarea salariilor de bază cu 75%.” 

 
4. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
„Art. 9. – (1) Agenţia utilizează pentru aparatul central două 

autoturisme, un microbuz pentru transport de persoane, 26 autovehicule 
pentru activităţi specifice şi 3 şalupe, cu un consum lunar de carburant 
de 600 litri/autovehicul şi şalupă. 

(2) Cele 42 de sucursale judeţene utilizează câte două 
autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru 
activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de  
600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autovehicule 
aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.” 

 
Art. II. – Punctul 7 din Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului  

nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„ 7. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 
785 698 - „
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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