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ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale ” Casa Română de
Comerț Agroalimentar –UNIREA ” S.A.
Având în vedere referatul de aprobare al Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene nr.
,
În conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), art. 4, alin.(1), lit. b), art.7, alin. 1 indice 1 și alin.1 indice 2, precum și
art. 9, alin 2 indice 1 și art 2 indice 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările
și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale “ Casa Română de Comerț
Agroalimentar UNIREA “ S.A., cu modificările ulterioare
În temeiul art. 9, alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și
de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare și art.
10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministrul Muncii și Protecției Sociale,
Ministrul Finanțelor, emit prezentul ordin:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale “ Casa Română de Comerț
Agroalimentar UNIREA “ S.A. , prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 (1) - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art.1,
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
(2) - În cazul în care se realizează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua
cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență
aprobați.
Art.3 -Societatea Națională “ Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA “ S.A.
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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