
ORDIN nr. 199 din 16 iunie 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor
viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) cu nr. 1.071 din
12.05.2017,
având în vedere prevederile:
- art. 4 alin. (3) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările
ulterioare;
- art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.
164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016;
- art. 8 lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional
al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor
viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513 şi 513 bis din 16 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La punctul VIII "Regiunea viticolă a nisipurilor şi altor terenuri favorabile din sudul ţării", poziţiile 0.38 "Dragăneşti-Olt -
Olt" şi 0.45 "Ruşeţu - Buzău" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

" - 0.38. Drăgăneşti-Olt Oraş Drăgăneşti-Olt Drăgăneşti-Olt -
  Mărunţei Mărunţei, Malu Roşu,

Bălăneşti
   Cezieni Cezieni
   Brebeni Brebeni

.......................................................................................................
- 0.45 Ruşeţu Buzău  Ruşeţu Ruşeţu

   Smeeni Moisica, Călţuna"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
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