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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Legea nr. 393/2004 privind Statutul
ale∫ilor locali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 18, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Exercitarea mandatului de c„tre persoanele
prev„zute la alin. (1) Ónceteaz„ odat„ cu expirarea
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mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot
fi Ón acela∫i timp ∫i consilieri.“
2. La articolul 34, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Num„rul maxim de ∫edin˛e pentru care se poate
acorda indemniza˛ia, potrivit alin. (2), este de o ∫edin˛„ de
consiliu ∫i 1—2 ∫edin˛e de comisii de specialitate pe lun„.“

3. La articolul 34, alineatul (4) se abrog„.
4. La articolul 34, alineatul (5) va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Plata indemniza˛iilor stabilite potrivit prevederilor
alin. (2) ∫i (3) se efectueaz„ exclusiv din veniturile proprii
ale bugetelor locale, respectiv jude˛ene.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

TEODOR VIOREL MELE™CANU

Bucure∫ti, 5 iulie 2005.
Nr. 216.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali ∫i se

dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 591.

´

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Tudorel Postolache se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Marele Ducat de
Luxemburg.
Art. 2. — Domnul Tudorel Postolache Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 567.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Vasile Macovei se recheam„ din
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al
Rom‚niei Ón Republica Oriental„ a Uruguayului.

Art. 2. — Domnul Vasile Macovei Ó∫i va Óncheia
misiunea Ón termen de cel mult 90 de zile de la publicarea
prezentului decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 568.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului a unor active
corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Na˛ionale de Transport
al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A., Sucursala de Transport Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a
activelor corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al statului a activelor corporale
de natura mijloacelor fixe aflate Ón concesiunea Companiei
Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ —
S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasate Ón sta˛ia de
sistem 400/220/110 kV Iernut, av‚nd datele de identificare

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i a valorific„rii, Ón
condi˛iile legii, a mijloacelor fixe prev„zute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 619.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe aflate Ón concesiunea Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ —
S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasate Ón sta˛ia de sistem 400/220/110 kV Iernut,
care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Num„rul de
identificare
atribuit de
Ministerul
Finan˛elor
Publice

Codul de
clasificare

0

1

99724

8.14

99724

99724

99724

8.14

8.14

8.14

Sta˛ia
400/220/110
Iernut
Sta˛ia
400/220/110
Iernut
Sta˛ia
400/220/110
Iernut
Sta˛ia
400/220/110
Iernut

Denumirea
mijlocului
fix

Num„rul
de inventar

Valoarea
de inventar
(lei)

2

3

4

kV

Sta˛ia 400 kV
Iernut

kV

Sta˛ia 220 kV
Iernut
AUTOTRAFO
400/220 kV
T 400 FAZA R
AUTOTRAFO
220/110 kV
T 200 FAZA R

kV

kV

Anul punerii
Ón func˛iune

5

Adresa

6

3.802.041

18.268.517.904

1967

Ora∫ul Iernut,
jude˛ul Mure∫

3.802.040

193.243.484

1963

Ora∫ul Iernut,
jude˛ul Mure∫

3.802.048

96.923.827

1964

Ora∫ul Iernut,
jude˛ul Mure∫

3.802.049

43.455.799

1964

Ora∫ul Iernut,
jude˛ul Mure∫

18.602.141.014 lei

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea efectu„rii concedierilor colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, de c„tre Societatea Comercial„ îTermoserv“ — S.A. T‚rgu Frumos
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome
subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor
colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor

autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de
c„tre Societatea Comercial„ îTermoserv“ — S.A. T‚rgu
Frumos, subordonat„ Consiliului Local al Ora∫ului T‚rgu
Frumos, jude˛ul Ia∫i.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 641.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor
de v‚n„toare ∫i organizarea licita˛iilor pentru atribuirea Ón gestiune, precum ∫i modificarea
∫i completarea art. 17 din anexele nr. 1—4 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
apelor ∫i mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare
a fondurilor de v‚n„toare specifice fiec„rei categorii de gestionari prev„zute de Legea fondului
cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996, republicat„
Œn temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) ∫i z), ale art. 12 ∫i ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic
∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996, republicat„,
lu‚nd Ón considerare Referatul de aprobare nr. 198.147 din 9 iunie 2005,
Ón baza art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind atribuirea
dreptului de gestionare a fondurilor de v‚n„toare ∫i
organizarea licita˛iilor pentru atribuirea Ón gestiune, prev„zut
Ón anexa nr. 1 care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Articolul 17 din anexele nr. 1—4 la Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru
de gestionare a fondurilor de v‚n„toare specifice fiec„rei
categorii de gestionari prev„zute de Legea fondului
cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996, republicat„,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 188

din 4 martie 2004, se modific„, se completeaz„ ∫i va avea
con˛inutul prev„zut Ón anexele nr. 2—5 care fac parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 160/2002 pentru aprobarea Regulamentului
privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de
v‚n„toare ∫i organizarea licita˛iilor pentru atribuirea Ón
gestiune, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 302 din 8 mai 2002.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 509.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de v‚n„toare ∫i organizarea licita˛iilor
pentru atribuirea Ón gestiune
Art. 1. — Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor
de v‚n„toare se realizeaz„ de c„tre autoritatea public„
central„ care r„spunde de silvicultur„, cu respectarea
dreptului de preem˛iune a fostului gestionar sau prin licita˛ie
public„, acelor solicitan˛i care fac dovada Óndeplinirii
cumulative a tuturor condi˛iilor prev„zute de reglement„rile
legale Ón vigoare.
Art. 2. — (1) Ac˛iunea de atribuire a dreptului de
gestionare pentru fondurile de v‚n„toare se anun˛„ public
de c„tre structura cu specialitatea management cinegetic
din cadrul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„, cu minimum 15 zile calendaristice anterior
termenului limit„ de depunere a solicit„rilor de atribuire.
Anun˛ul se public„ Ón cel pu˛in un cotidian na˛ional de
mare tiraj. Anun˛ul va cuprinde:
a) fondurile de v‚n„toare care fac obiectul atribuirii
dreptului de gestionare;
b) valoarea tarifelor de atribuire Ón gestiune, respectiv de
pornire a licita˛iei acestora;
c) locul de depunere a solicit„rilor;
d) termenul de depunere a solicit„rilor;

e) orice alte informa˛ii necesare pentru desf„∫urarea Ón
bune condi˛ii a ac˛iunii de atribuire.
(2) Analiza solicit„rilor de atribuire se face Ón termen de
10 zile lucr„toare de la expirarea termenului limit„ prev„zut
la alin. (1), de c„tre comisia de analiz„ a solicit„rilor, care
este aceea∫i cu comisia de licita˛ie, denumit„ Ón continuare
comisie, alc„tuit„ din:
a) conduc„torul structurii cu specialitatea management
cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice centrale care
r„spunde de silvicultur„, care Óndepline∫te func˛ia de
pre∫edinte al comisiei;
b) un reprezentant al direc˛iei juridice din cadrul
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„,
care Óndepline∫te func˛ia de membru;
c) 2 reprezentan˛i ai structurii cu specializare Ón
domeniul controlului cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„, care Óndeplinesc
func˛ia de membru;
d) un reprezentant al direc˛iei buget-finan˛e din cadrul
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„,
care Óndepline∫te func˛ia de membru.
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(3) Secretariatul tehnic al comisiei prev„zute la alin. (2)
este asigurat de 2 reprezentan˛i ai structurii cu specialitatea
management cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„.
(4) Hot„r‚rile comisiei prev„zute la alin. (2) se pot lua
numai Ón prezen˛a tuturor membrilor s„i, prin acordul
majorit„˛ii simple, ∫i se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal.
(5) La expirarea termenului prev„zut la alin. (2),
structura cu specialitatea management cinegetic va afi∫a la
sediul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„ o list„ care va cuprinde urm„toarele date:
a) fondurile de v‚n„toare pentru care se atribuie dreptul
de gestionare ca urmare a exercit„rii dreptului legal de
preem˛iune;
b) fondurile de v‚n„toare pentru care urmeaz„ s„ se
atribuie dreptul de gestionare prin licita˛ie public„;
c) data ∫i locul organiz„rii licita˛iei;
d) solicitan˛ii ale c„ror cereri de participare la licita˛ie au
fost admise, pe fondurile de v‚n„toare pentru care acestea
s-au Ónscris.
(6) Eventualele contesta˛ii la hot„r‚rile comisiei se
depun la sediul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde
de silvicultur„, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la afi∫area
listei prev„zute la alin. (5).
(7) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ Ón termen de 3 zile
lucr„toare de la expirarea termenului prev„zut la alin. (6),
de c„tre comisia de analiz„ a contesta˛iilor, alc„tuit„ din
5 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) un reprezentant al Direc˛iei politici, strategii ∫i
reglement„ri forestiere, cu studii juridice, care Óndepline∫te
func˛ia de pre∫edinte;
b) un reprezentant al Direc˛iei juridice din cadrul
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„,
care Óndepline∫te func˛ia de membru;
c) un reprezentant al structurii cu specializare Ón
domeniul controlului cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„, care Óndepline∫te
func˛ia de membru;
d) un reprezentant al structurii cu specialitatea
management cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„, care Óndepline∫te func˛ia de
membru;
e) un reprezentant al Direc˛iei buget-finan˛e din cadrul
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„,
care Óndepline∫te func˛ia de membru.
(8) Hot„r‚rile comisiei de analiz„ a contesta˛iilor se pot
lua numai Ón prezen˛a tuturor membrilor s„i, prin acordul
majorit„˛ii simple, ∫i se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal.
(9) Secretariatul comisiei de analiz„ a contesta˛iilor este
asigurat de 2 reprezentan˛i ai structurii cu specialitatea
management cinegetic din cadrul autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„.
(10) Hot„r‚rile comisiei de analiz„ a contesta˛iilor se
transmit contestatarilor, Ón termen de 3 zile lucr„toare de
la data analiz„rii ∫i solu˛ion„rii contesta˛iei, ∫i pot fi atacate
potrivit legii contenciosului administrativ.
Art. 3. — (1) Œn cazul Ón care, pentru un anumit fond
de v‚n„toare care a fost anun˛at public Ón condi˛iile art. 2
alin. (1), nu se exercit„ dreptul de preem˛iune, pentru
atribuirea Ón gestiune a acestuia se organizeaz„ licita˛ie
public„ numai Ón cazul Ón care exist„ minimum 2 licitatori.
Œn caz contrar, fondul de v‚n„toare Ón discu˛ie se scoate Ón
termen de maximum 30 de zile calendaristice la o nou„
licita˛ie.
(2) Œn cazul Ón care nici pentru cea de-a doua licita˛ie
nu s-au Ónscris, respectiv nu au fost admi∫i, s„ participe
minimum 2 licitatori, fondul de v‚n„toare Ón discu˛ie se

atribuie unicului solicitant la tariful calculat Ón conformitate
cu reglement„rile Ón vigoare.
Art. 4. — Fondurile de v‚n„toare pentru care Ónceteaz„
contractele de gestionare, indiferent din ce motive, care nu
au fost atribuite Ón gestiune Ón condi˛iile prev„zute de art. 2
∫i 3, se atribuie Ón gestiune Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva, la tariful determinat Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare.
Art. 5. — (1) Procedura de desf„∫urare a licita˛iilor este
urm„toarea:
a) pre∫edintele comisiei anun˛„ fondul de v‚n„toare
scos la licita˛ie, tariful de pornire la licita˛ie, timpul maxim
de exprimare a fiec„rei oferte ∫i ordinea Ón care se fac
oferte;
b) participan˛ii la licita˛ie pot face oferta, care nu poate
fi mai mic„ dec‚t un pas de licita˛ie peste valoarea de
pornire la licita˛ie, respectiv un pas peste oferta anterioar„,
prin strigare;
c) procedura stabilit„ la lit. b) se repet„ p‚n„ Ón
momentul Ón care nu se mai fac oferte Óntr-un interval de
timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat
c‚∫tig„tor al licita˛iei.
(2) Pasul de licita˛ie se stabile∫te prin aplicarea cotei de
10% din tariful de pornire la licita˛ie, iar exprimarea Ón
continuare a ofertelor se va face prin pa∫i Óntregi sau
multipli Óntregi ai acestuia.
(3) Tariful de atribuire a dreptului de gestionare a unui
fond de v‚n„toare atribuit prin licita˛ie public„ se stabile∫te
prin rotunjirea Ón plus, la nivelul zecilor de mii, a valorii
ultimei oferte, respectiv la nivelul leului greu, ∫i nu con˛ine
T.V.A.
(4) Hot„r‚rile comisiei se consemneaz„ Ón procesulverbal de desf„∫urare a licita˛iilor, care se Óntocme∫te de
c„tre Secretariatul tehnic al comisiei ∫i va fi semnat de
c„tre membrii comisiei, Secretariatul comisiei, de licitatori ∫i
observatori, dac„ exist„.
(5) Contesta˛iile privind hot„r‚rile comisiei se depun la
sediul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„ Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
desf„∫urarea licita˛iei, urm‚nd a fi solu˛ionate de c„tre
comisia constituit„ conform prevederilor art. 2 alin. (7).
(6) Hot„r‚rile comisiei de analiz„ a contesta˛iilor se
comunic„ contestatarilor, Ón termen de 3 zile lucr„toare de
la expirarea termenului prev„zut la alin. (5), ∫i pot fi
atacate potrivit legii contenciosului administrativ.
Art. 6. — (1) Œn baza documentelor Óntocmite, structura
cu specialitatea management cinegetic din cadrul autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„ Ónainteaz„,
dup„ expirarea termenului prev„zut la art. 5 alin. (5) sau
Ón cazul depunerii contesta˛iilor, dup„ comunicarea hot„r‚rii
comisiei de analiz„ a contesta˛iilor, o not„ conduc„torului
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„,
pentru validarea rezultatelor atribuirii dreptului de gestionare
a fondurilor de v‚n„toare care au f„cut obiectul anun˛ului.
(2) Rezultatele atribuirii dreptului de gestionare a
fondurilor de v‚n„toare validate se comunic„ celor care au
dob‚ndit dreptul de gestionare a fondurilor de v‚n„toare ∫i
structurilor teritoriale Ón domeniul cinegetic ale autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„, Ón vederea
Óncheierii contractelor de gestionare.
(3) Œn termen de 30 de zile de la data valid„rii
rezultatelor atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor de
v‚n„toare, autoritatea public„ central„ care r„spunde de
silvicultur„, prin structurile teritoriale Ón domeniul cinegetic,
Óncheie contractele de gestionare.
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Art. 7. — (1) Sumele constituite ca garan˛ie bancar„,
aferente unuia sau mai multor fonduri de v‚n„toare, se fac
venit la bugetul de stat Ón urm„toarele cazuri:
a) solicitantul a ob˛inut dreptul de participare la licita˛ie,
dar nu a participat la licitarea dreptului de gestionare a
unuia sau a mai multor fonduri de v‚n„toare la care i-a
fost admis dreptul de participare, cu excep˛ia cazurilor de
for˛„ major„;
b) c‚nd solicitantul care a dob‚ndit dreptul de
gestionare a unui fond de v‚n„toare refuz„ Óncheierea
contractului de gestionare Ón termenul prev„zut la art. 6
alin. (3).
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplic„ organiza˛iilor
v‚n„tore∫ti care s-au Ónscris la licitarea mai multor fonduri
de v‚n„toare, dar al c„ror num„r de membri v‚n„tori
permite adjudecarea a mai pu˛ine fonduri de v‚n„toare
dec‚t cele la care s-au Ónscris.
(3) Œn termen de 30 de zile calendaristice de la
Óncheierea contractelor de gestionare, gestionarii fondurilor
de v‚n„toare sunt obliga˛i s„ achite cel pu˛in jum„tate din
tarifele de atribuire Ón gestiune a fondurilor de v‚n„toare,
Ónscrise Ón contracte ∫i aferente anului Ón curs, Ón baza
facturilor emise de c„tre structurile teritoriale Ón domeniul
cinegetic ale autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„.
(4) Œn cazul nerespect„rii de c„tre gestionar a obliga˛iei
prev„zute la alin. (3), structurile teritoriale Ón domeniul
cinegetic ale autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„ notific„ gestionarul cu privire la achitarea tarifului
de gestionare. NeÓndeplinirea de c„tre gestionar a obliga˛iei
prev„zute la alin. (3) Ón termenul prev„zut Ón notificare
atrage desfiin˛area de drept a contractului de gestionare,
aplic‚ndu-se Ón mod corespunz„tor ∫i prevederile alin. (1).
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(5) Solicitan˛ii care s-au aflat Ón situa˛ia prev„zut„ la
alin. (1) lit. b), precum ∫i gestionarii care nu respect„
obliga˛iile prev„zute la alin. (3) nu vor putea participa la
urm„toarea atribuire Ón gestiune a fondurilor de v‚n„toare
respective.
Art. 8. — (1) Predarea-primirea gestiunii fondurilor de
v‚n„toare care au f„cut obiectul atribuirii dreptului de
gestionare prin licita˛ie se face Ón termen de 15 zile
calendaristice de la data Óncheierii contractelor de
gestionare.
(2) Predarea-primirea gestiunii fondurilor de v‚n„toare
se realizeaz„ Óntre fostul gestionar ∫i viitorul gestionar, Ón
prezen˛a unei comisii de inventariere constituite din
personalul angajat al structurii teritoriale a autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„ la care este arondat
jude˛ul Ón care se g„se∫te fondul de v‚n„toare respectiv,
care este compus„ din 2 speciali∫ti Ón domeniul cinegetic
cu studii superioare ∫i un specialist Ón domeniul financiarcontabil.
(3) Comisia prev„zut„ la alin. (2) este numit„ prin
decizie a conduc„torului structurii teritoriale Ón domeniul
cinegetic a autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„.
(4) Comisia prev„zut„ la alin. (2) are obliga˛ia de a
inventaria speciile ∫i nivelul popula˛ional al acestora,
precum ∫i tipul ∫i num„rul construc˛iilor ∫i instala˛iilor de pe
suprafa˛a fondului de v‚n„toare, ocazie cu care se Óncheie
un document de inventariere Ón baza c„ruia se realizeaz„
predarea-primirea fondului de v‚n„toare.
(5) Œn situa˛ia Ón care fostul gestionar refuz„ sau nu se
prezint„ pentru predarea gestiunii, predarea-primirea
gestiunii fondului de v‚n„toare se realizeaz„ de c„tre
comisia prev„zut„ la alin. (2), Ón prezen˛a a minimum
2 reprezentan˛i din cadrul oric„ror autorit„˛i publice locale
de pe raza fondului.
ANEXA Nr. 2

FORMA MODIFICAT√ ™I COMPLETAT√
a art. 17 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 126/2004
Art. 17. — Rezilierea de drept a contractului la ini˛iativa
administratorului se realizeaz„ f„r„ sesizarea instan˛ei ∫i
f„r„ punere Ón Ónt‚rziere, Ón urm„toarele cazuri:
a) gestionarul nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛ia de plat„ a
tarifului Óntr-o perioad„ de 30 de zile de la expirarea
termenului contractual ∫i dup„ Ómplinirea unui termen de
5 zile lucr„toare de la primirea notific„rii din partea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
b) gestionarul nu ∫i-a Óndeplinit oricare dintre obliga˛iile
contractuale Ón termenele prev„zute;
c) Ónc„lcarea grav„, Ón mod repetat, de c„tre persoanele
autorizate de gestionar s„ practice v‚n„toarea pe acest
fond de v‚n„toare a regulilor de organizare ∫i practicare a

v‚n„torii sau atunci c‚nd se constat„ c„ gestionarul este
Ón imposibilitatea de a st„p‚ni faptele culpabile;
d) neÓndeplinirea obliga˛iei prev„zute la art. 19;
e) sc„derea cu peste 20% a efectivelor de v‚nat
evaluate la speciile principale, Ón condi˛iile Ón care aceasta
nu este justificat„ de declan∫area, dovedit„ cu acte oficiale,
a unor epizootii sau a altor factori d„un„tori faunei
s„lbatice, dac„ r„spunderea declan∫„rii acestora nu cade
Ón sarcina gestionarului, sau de eventualele migr„ri spre
fondurile Ónvecinate, dovedite cu acte oficiale;
f) Ón situa˛ia Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
irevocabil„ administratorul este obligat s„ Óncheie cu un alt
gestionar un contract de gestionare pentru acela∫i fond de
v‚n„toare.
ANEXA Nr. 3

FORMA MODIFICAT√ ™I COMPLETAT√
a art. 17 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 126/2004
Art. 17. — Rezilierea de drept a contractului la ini˛iativa
administratorului se realizeaz„ f„r„ sesizarea instan˛ei ∫i
f„r„ punere Ón Ónt‚rziere, Ón urm„toarele cazuri:
a) gestionarul nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛ia de plat„ a
tarifului Óntr-o perioad„ de 30 de zile de la expirarea
termenului contractual ∫i dup„ Ómplinirea unui termen de

5 zile lucr„toare de la primirea notific„rii din partea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
b) gestionarul nu ∫i-a Óndeplinit oricare dintre obliga˛iile
contractuale Ón termenele prev„zute;
c) Ónc„lcarea grav„, Ón mod repetat, de c„tre persoanele
autorizate de gestionar s„ practice v‚n„toarea pe acest
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fond de v‚n„toare a regulilor de organizare ∫i practicare a
v‚n„torii sau atunci c‚nd se constat„ c„ gestionarul este
Ón imposibilitatea de a st„p‚ni faptele culpabile;
d) neÓndeplinirea obliga˛iei prev„zute la art. 19;
e) sc„derea cu peste 20% a efectivelor de v‚nat
evaluate la speciile principale, Ón condi˛iile Ón care aceasta
nu este justificat„ de declan∫area, dovedit„ cu acte
oficiale, a unor epizootii sau a altor factori d„un„tori faunei
s„lbatice, dac„ r„spunderea declan∫„rii acestora nu cade

Ón sarcina gestionarului, sau de eventualele migr„ri spre
fondurile Ónvecinate, dovedite cu acte oficiale;
f) profilul de activitate al unit„˛ii s-a schimbat;
g) se face dovada c„ fondul de v‚n„toare a fost folosit
Ón mod repetat Ón alte scopuri dec‚t cel pentru instruirea
viitorilor speciali∫ti;
h) Ón situa˛ia Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
irevocabil„ administratorul este obligat s„ Óncheie cu un alt
gestionar un contract de gestionare pentru acela∫i fond de
v‚n„toare.
ANEXA Nr. 4

FORMA MODIFICAT√ ™I COMPLETAT√
a art. 17 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 126/2004
Art. 17. — Rezilierea de drept a contractului la ini˛iativa
administratorului se realizeaz„ f„r„ sesizarea instan˛ei ∫i
f„r„ punere Ón Ónt‚rziere, Ón urm„toarele cazuri:
a) gestionarul nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛ia de plat„ a
tarifului Óntr-o perioad„ de 30 de zile de la expirarea
termenului contractual ∫i dup„ Ómplinirea unui termen de
5 zile lucr„toare de la primirea notific„rii din partea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
b) gestionarul nu ∫i-a Óndeplinit oricare dintre obliga˛iile
contractuale Ón termenele prev„zute;
c) Ónc„lcarea grav„, Ón mod repetat, a regulilor de
organizare ∫i practicare a v‚n„torii, specifice rezerva˛iilor de
genofond;

d) neÓndeplinirea obliga˛iei prev„zute la art. 19;
e) sc„derea cu peste 20% a efectivelor de v‚nat
evaluate la speciile principale, Ón condi˛iile Ón care aceasta
nu este justificat„ de declan∫area, dovedit„ cu acte oficiale,
a unor epizootii sau a altor factori d„un„tori faunei
s„lbatice, dac„ r„spunderea declan∫„rii acestora nu cade
Ón sarcina gestionarului, sau de eventualele migr„ri spre
fondurile Ónvecinate, dovedite cu acte oficiale;
f) Ón situa˛ia Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
irevocabil„ administratorul este obligat s„ Óncheie cu un alt
gestionar un contract de gestionare pentru acela∫i fond de
v‚n„toare.
ANEXA Nr. 5

FORMA MODIFICAT√ ™I COMPLETAT√
a art. 17 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 126/2004
Art. 17. — Rezilierea de drept a contractului la ini˛iativa
administratorului se realizeaz„ f„r„ sesizarea instan˛ei ∫i
f„r„ punere Ón Ónt‚rziere, Ón urm„toarele cazuri:
a) gestionarul nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛ia de plat„ a
tarifului Óntr-o perioad„ de 30 de zile de la expirarea
termenului contractual ∫i dup„ Ómplinirea unui termen de
5 zile lucr„toare de la primirea notific„rii din partea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
b) gestionarul nu ∫i-a Óndeplinit oricare dintre obliga˛iile
contractuale Ón termenele prev„zute;
c) Ónc„lcarea grav„, Ón mod repetat, de c„tre persoanele
autorizate de gestionar s„ practice v‚n„toarea pe acest
fond de v‚n„toare a regulilor de organizare ∫i practicare a
v‚n„torii sau atunci c‚nd se constat„ c„ gestionarul este
Ón imposibilitatea de a st„p‚ni faptele culpabile;
d) neÓndeplinirea obliga˛iei prev„zute la art. 19;

e) sc„derea cu peste 20% a efectivelor de v‚nat
evaluate la speciile principale, Ón condi˛iile Ón care aceasta
nu este justificat„ de declan∫area, dovedit„ cu acte oficiale,
a unor epizootii sau a altor factori d„un„tori faunei
s„lbatice, dac„ r„spunderea declan∫„rii acestora nu cade
Ón sarcina gestionarului, sau de eventualele migr„ri spre
fondurile Ónvecinate, dovedite cu acte oficiale;
f) profilul de activitate al unit„˛ii s-a schimbat;
g) 2 ani consecutivi fondul de v‚n„toare nu face
obiectul nici unei teme de cercetare;
h) se face dovada c„ fondul de v‚n„toare a fost folosit
Ón mod repetat Ón alte scopuri dec‚t cel pentru care a fost
atribuit;
i) Ón situa˛ia Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
irevocabil„ administratorul este obligat s„ Óncheie cu un alt
gestionar un contract de gestionare pentru acela∫i fond de
v‚n„toare.
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