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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
și în administrarea consiliilor locale ale acestora
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor
unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul
public al statului și din administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități
administrativ-teritoriale din județul Suceava și în administrarea
consiliilor locale ale acestora.
Art. 2. — (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente
drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva în domeniul public al unor unități administrativteritoriale din județul Suceava și în administrarea consiliilor
locale ale acestora, în condițiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere menționate la alin. (1),
consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind
interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a
destinației acestor terenuri.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute
la art. 1 și a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se
va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 18 mai 2011.
Nr. 509.
ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Nr.
crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică
de la care se transmite
bunul imobil

0

1

2

Persoana juridică la care se
transmite bunul imobil

Indicativul
bunului
imobil
în
amenajament

Lungimea
— km —

3

4

5

Număr
Număr
de inventar
de înregistrare
la Regia
la Ministerul
Națională
Finanțelor
a Pădurilor —
Publice
Romsilva
6
7

Valoarea
de inventar
— lei —
8

1.

Drum auto forestier
Sărișor

Statul român, din
administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Șaru Dornei, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Șaru
Dornei

UP VIII, ua
80 D, OS
Vatra Dornei

8,0

101.710

11.088

409.696

2.

Drum auto forestier
Pr. Pietrei

4,8

101.784

10.981

623.000

Drum auto forestier
Pr. Cligu — axial

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor
Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP I,
ua 251 D, OS
Dorna
Candrenilor

3.

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva
Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

UP I,
ua 253 D, OS
Dorna
Candrenilor

3,5

101.786

10.532

498.400
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4.

Drum auto forestier
Burcutului prelungire

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP I, ua
257 D,
OS Dorna
Candrenilor

1,9

102.024

10.603

193.130

5.

Drum auto forestier
Trestia

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP I, ua
269 D,
OS Dorna
Candrenilor

1,5

101.818

11.185

186.900

6.

Drum auto forestier
Tofla

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP II, ua
88 D,
OS Dorna
Candrenilor

2,5

101.906

11.176

246.210

7.

Drum auto forestier
Bâtca Cofii

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP III,
ua 909 D,
OS Dorna
Candrenilor

2,5

102.198

10.562

312.263

8.

Drum auto forestier
Secu

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP III, ua
153 D,
OS Dorna
Candrenilor

6,8

101.798

11.098

1.173.698

9.

Drum auto forestier
Haju Dorna

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Dorna
Candrenilor, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Dorna
Candrenilor

UP III, ua
156 D,
OS Dorna
Candrenilor

2,2

102.138

10.770

212.052

10.

Drum auto forestier
Cucureasa — axial

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna,
în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Coșna

UP III, ua
464 D%,
OS Dorna
Candrenilor

0,9

101.694

10.678
parțial

95.341

11.

Drum auto forestier
Tebeleauca

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna,
în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Coșna

UP III, ua
470 D,
OS Dorna
Candrenilor

4,2

101.827

11.157

692.261

12.

Drum auto forestier
Fundoaia

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în
administrarea Consiliului
Local al Comunei Coșna

UP III, ua
471 D,
OS Dorna
Candrenilor

2,1

102.245

10.741

98.960

13.

Drum auto forestier
Coșna — axial

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna,
în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Coșna

UP III, ua
734 D%,
OS Dorna
Candrenilor

6,691

101.618

10.533
parțial

841.347

14.

Drum auto forestier
Rogojeni

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna,
în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Coșna

UP III, ua
735 D,
OS Dorna
Candrenilor

1,3

101.920

11.062

318.504

15.

Drum auto forestier
Putna — Ursoaia

Statul român,
din administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Putna,
în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Putna

UP III, ua
239 D%, OS
Putna

3,6

101.872

11.050
parțial

98.765
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ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Nr.
crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite
bunul imobil

1.

Comuna
Șaru Dornei,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

2.

Comuna
Statul român, din administrarea
Dorna Candrenilor, Regiei Naționale a Pădurilor —
județul Suceava
Romsilva

3.

Persoana juridică la care se transmite
bunul imobil

Comuna Șaru Dornei, în
administrarea Consiliului Local
al Comunei Șaru Dornei

Localizarea terenului
în cadastrul forestier

UP VIII, ua 80 D,
OS Vatra Dornei

Suprafața
— ha —

Număr
de inventar
la Ministerul
Finanțelor
Publice

6,9

1.364
(parțial)

Comuna Dorna Candrenilor,
UP I, ua 251 D, OS
în administrarea Consiliului Local Dorna Candrenilor
al Comunei Dorna Candrenilor

1,92

1.364
(parțial)

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP I, ua 253 D, OS
în administrarea Consiliului Local Dorna Candrenilor
al Comunei Dorna Candrenilor

1,9

1.364
(parțial)

4.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP I, ua 257 D, OS
în administrarea Consiliului Local Dorna Candrenilor
al Comunei Dorna Candrenilor

0,68

1.364
(parțial)

5.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP I, ua 269 D, OS
în administrarea Consiliului Local Dorna Candrenilor
al Comunei Dorna Candrenilor

0,6

1.364
(parțial)

6.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP II, ua 88 D, OS
în administrarea Consiliului Local Dorna Candrenilor
al Comunei Dorna Candrenilor

1,25

1.364
(parțial)

7.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP III, ua 909 D,
în administrarea Consiliului Local OS Dorna
al Comunei Dorna Candrenilor
Candrenilor

1,0

1.364
(parțial)

8.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP III, ua 153 D,
în administrarea Consiliului Local OS Dorna
al Comunei Dorna Candrenilor
Candrenilor

4,08

1.364
(parțial)

9.

Comuna Dorna
Statul român, din administrarea
Candrenilor, județul Regiei Naționale a Pădurilor —
Suceava
Romsilva

Comuna Dorna Candrenilor,
UP III, ua 156 D,
în administrarea Consiliului Local OS Dorna
al Comunei Dorna Candrenilor
Candrenilor

1,38

1.364
(parțial)

10.

Comuna Coșna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în administrarea UP III, ua 464 D%,
Consiliului Local al Comunei
OS Dorna
Coșna
Candrenilor

0,35

1.364
(parțial)

11.

Comuna Coșna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în administrarea UP III, ua 470 D,
Consiliului Local al Comunei
OS Dorna
Coșna
Candrenilor

2,1

1.364
(parțial)

12.

Comuna Coșna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în administrarea UP III, ua 471 D,
Consiliului Local al Comunei
OS Dorna
Coșna
Candrenilor

0,15

1.364
(parțial)

13.

Comuna Coșna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în administrarea UP III, ua 734 D%,
Consiliului Local al Comunei
OS Dorna
Coșna
Candrenilor

2,85

1.364
(parțial)

14.

Comuna Coșna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Coșna, în administrarea UP III, ua 735 D,
Consiliului Local al Comunei
OS Dorna
Coșna
Candrenilor

0,5

1.364
(parțial)

15.

Comuna Putna,
județul Suceava

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Putna, în administrarea
Consiliului Local al Comunei
Putna

1,4

1.364
(parțial)

UP III, ua 239 D%,
OS Putna
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măneciu,
județul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor
unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui drum forestier, având
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public
al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea
Consiliului Local al Comunei Măneciu, județul Prahova.
Art. 2. — (1) Se aprobă transmiterea terenului aferent
drumului forestier prevăzut la art. 1, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în
domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea
Consiliului Local al Comunei Măneciu, județul Prahova.

(2) Pentru terenul forestier menționat la alin. (1), Consiliul
Local al Comunei Măneciu asigură respectarea regimului silvic,
fiind interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a
destinației acestuia.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la
art. 1 și a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 2 se va face
pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 18 mai 2011.
Nr. 510.
ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumului forestier care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local
al Comunei Măneciu, județul Prahova
Persoana juridică
de la care se transmite
bunul imobil

Persoana juridică
la care se transmite
bunul imobil

Drum forestier Din domeniul public
Boncuța
al statului și din
administrarea
Regiei Naționale
a Pădurilor —
Romsilva —
Direcția Silvică
Prahova

În domeniul public
al comunei
Măneciu
și în administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Măneciu

Denumirea
bunului imobil

Numărul
de inventar
la Regia Națională
a Pădurilor —
Romsilva

Valoarea de
inventar la Regia
Națională a
Pădurilor —
Romsilva

13.058

71.380

Indicativul drumului în
amenajament

Lungimea
(km)

Nr.
de inventar
M.F.P.

Valoarea
de inventar
M.F.P.

Unitatea de
producție IX —
Valea Stânii,
unitatea
amenajistică 121 D
Ocolul Silvic
Măneciu

3,3

8.177

84.699

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenului aferent drumului forestier care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local al
Comunei Măneciu, județul Prahova
Amplasamentul terenului

Comuna Măneciu,
județul Prahova

Persoana juridică de la care se transmite
bunul imobil

Din domeniul public al statului
și din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor —
Romsilva —
Direcția Silvică Prahova

Persoana juridică la care
se transmite bunul imobil

În domeniul public al comunei
Măneciu și în administrarea
Consiliului Local al Comunei
Măneciu, județul Prahova

Localizarea terenului
în cadastrul forestier

Unitatea de producție IX
unitatea amenajistică 121 D
Ocolul Silvic Măneciu

Suprafața

2,0

Nr.
de inventar
M.F.P.

1.364
parțial
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al
comunei Corbeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeni, județul Argeș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor
unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea drumului forestier, având
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul
public al statului și din administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor — Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni și
în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeni, județul
Argeș.
Art. 2. — (1) Se aprobă transmiterea terenului aferent
drumului forestier prevăzut la art. 1, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în
domeniul public al comunei Corbeni și în administrarea

Consiliului Local al Comunei Corbeni, județul Argeș, în condițiile
legii.
(2) Pentru terenul forestier menționat la alin. (1) Consiliul
Local al Comunei Corbeni asigură respectarea regimului silvic,
fiind interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a
destinației acestui teren.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la
art. 1 și a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 2 se va face
pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 18 mai 2011.
Nr. 511.
ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumului forestier care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni și în administrarea Consiliului Local
al Comunei Corbeni, județul Argeș
Nr.
crt.

Denumirea
bunului imobil

1

DAF Oeasca
Dumireasca
12,0 km

Persoana juridică de la care Persoana juridică la care se Indicativul drumului
se transmite bunul imobil
transmite bunul imobil
în amenajament

Statul român, din
Comuna Corbeni, în
administrarea Regiei
administrarea
Naționale a
Consiliului Local al
Pădurilor — Romsilva Comunei Corbeni

Lungimea
— km —

Număr
de inventar
la Regia Națională
a Pădurilor —
Romsilva

5,9

22.092

U.P. III, u.a.
184 D%, OS
Curtea
de Argeș

Valoarea
Număr
de inventar de înregistrare
— lei—
la MFP

250.718

7.866
parțial

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenului aferent drumului forestier care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni și în administrarea Consiliului Local al
Comunei Corbeni, județul Argeș
Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridică de la care
se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care
se transmite bunul imobil

Localizarea terenului
în cadastrul forestier

Suprafața
—ha—

Nr. de inventar
MFP

1

Comuna Corbeni,
județul Argeș

Statul român, din administrarea
Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva

Comuna Corbeni, în
administrarea Consiliului Local
al Comunei Corbeni

U.P. III, u.a. 184D%,
OS Curtea
de Argeș

3,6

1.364
(parțial)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor
aferente acestora din domeniul public al statului
și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
din județul Maramureș și în administrarea consiliilor locale
ale acestora
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 din Legea
nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului
și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public
al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale
acestora, precum și al art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor
unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și în administrarea consiliilor
locale ale acestora.
Art. 2. — (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere
prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul
Maramureș și în administrarea consiliilor locale ale acestora, în condițiile legii.
(2) Pentru terenurile forestiere menționate la alin. (1) consiliile locale asigură
respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosință
silvică și a destinației acestor terenuri.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 și a
terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol
încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 18 mai 2011.
Nr. 512.

7

1,0

224

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Local al Comunei Săcel
Dragomirești

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Local al Comunei Săcel
Dragomirești

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Local al Comunei Săcel
Dragomirești

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a. 224 D, 225 D, OS
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Local al Comunei Săcel
Dragomirești
224

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Local al Comunei Săcel
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Dragomirești

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Local al Comunei Săcel
Dragomirești

10. DAF Iza Izvor

11. DAF Iza Izvor

12. DAF Pr. Ciungilor

13. DAF Iscioara I

14. DAF Iscioara II

15. DAF Iscioara III

16. DAF Iscioara-Repedea Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Local al Comunei Săcel
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Dragomirești

224

222

223

222

D,

D,

D,

D,

D,

D,

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea Consiliului U.P. I, u.a.
Local al Comunei Săcel
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Dragomirești

9. Drum acces Săcel

D,

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 360 D, OS Târgu
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni
Lăpuș

8. Izv. Setrii II

227

1,5

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 361 D, OS Târgu
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni
Lăpuș

7. Ungureni Izv. Cosului

2,7

2,7

3,4

3,9

1,2

0,2

11,2

3,5

3,0

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 360 D, OS Târgu
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni
Lăpuș

6. Izv. Setrii

1,1

3,0

D,

OS

2,0

12.090

12.089

12.088

12.087

12.094

12.092

12.091

12.084

29.179

29.440

29.178

29.169

12.102

12.076

12.078

12.077

3,4

5. Izv. Cosul Pr. Bârlogului Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 362 D, OS Târgu
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni
Lăpuș

238

D,

OS

OS

Lungimea
(km)

1,5

Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în administrarea U.P. II, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Orașului Săliștea de Sus Dragomirești

4. DAF Sandra

248

D,

D,

Numărul
de inventar
Regia
Națională a
Pădurilor —
Romsilva

OS

Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în administrarea U.P. II, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Orașului Săliștea de Sus Dragomirești

3. DAF Bâsca

226

226

Indicativul drumului
în amenajament

Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în administrarea U.P. I, u.a.
Consiliului Local al Orașului Săliștea de Sus Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva

Persoana juridică la care se transmite
bunul imobil

2. DAF Buleasa II

Persoana juridică de la care se transmite bunul
imobil

Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în administrarea U.P. I, u.a.
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Orașului Săliștea de Sus Dragomirești

Denumirea bunului imobil

1. DAF Buleasa I

Nr.
crt.

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

2.940

2.931

2.929

135.000 148.409

135.000 148.408

170.000 148.407

195.000 148.406

60.000 148.413

42.252 148.411

560.000 148.410

25.000 148.403

2.113 148.527

11.168

10.000

8.689

75.000 148.421

55.000 148.395

100.000 148.397

170.000 148.396

Numărul
Valoarea de
de
inventar
înregistrare
— lei —
M.F.P.

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și în administrarea consiliilor locale ale acestora

ANEXA Nr. 1
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D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

1,0

0,5

4. Orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în U.P. II, u.a. 238 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
administrarea Consiliului Local al
Orașului Săliștea de Sus

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 362 D, OS Târgu Lăpuș
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 360 D, OS Târgu Lăpuș
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 361 D, OS Târgu Lăpuș
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Cupșeni, în administrarea U.P. II, u.a. 360 D, OS Târgu Lăpuș
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Cupșeni

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 227 D, OS Dragomirești
Consiliului Local al Comunei Săcel
Naționale a Pădurilor — Romsilva

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 222 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 223 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 222 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 224 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 224 D, 225 D, OS
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel
Dragomirești

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 224 D, OS Dragomirești
Consiliului Local al Comunei Săcel
Naționale a Pădurilor — Romsilva

Statul român, din administrarea Regiei Comuna Săcel, în administrarea U.P. I, u.a. 224 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Consiliului Local al Comunei Săcel

5. Comuna Cupșeni, județul Maramureș

6. Comuna Cupșeni, județul Maramureș

7. Comuna Cupșeni, județul Maramureș

8. Comuna Cupșeni, județul Maramureș

9. Comuna Săcel, județul Maramureș

10. Comuna Săcel, județul Maramureș

11. Comuna Săcel, județul Maramureș

12. Comuna Săcel, județul Maramureș

13. Comuna Săcel, județul Maramureș

14. Comuna Săcel, județul Maramureș

15. Comuna Săcel, județul Maramureș

16. Comuna Săcel, județul Maramureș

1,57

1,57

1,83

2,33

0,7

0,5

5,3

0,6

0,6

1,2

0,7

0,70

3. Orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în U.P. II, u.a. 248 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
administrarea Consiliului Local al
Orașului Săliștea de Sus

Localizarea terenului în amenajamentul
silvic/Dimensiunile terenului

0,85

Persoana juridică la care se transmite terenul

2. Orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în U.P. I, u.a. 226 D, OS Dragomirești
Naționale a Pădurilor — Romsilva
administrarea Consiliului Local al
Orașului Săliștea de Sus

Persoana juridică de la care se transmite terenul

1,45

Amplasamentul terenului

1. Orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș Statul român, din administrarea Regiei Orașul Săliștea de Sus, în U.P. I, u.a. 226 D, OS Dragomirești
administrarea Consiliului Local al
Naționale a Pădurilor — Romsilva
Orașului Săliștea de Sus

Nr.
crt.

Suprafața
terenului
(ha)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

1.364
(parțial)

Numărul
de inventar
al M.F.P
Cod
de clasificare

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și în administrarea consiliilor locale ale acestora
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice
de pe suprafața fondurilor de vânătoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 223.048/DA din 10 februarie 2011 al Direcției păduri și dezvoltare forestieră,
precum și Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 1/2011,
ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. x) și ale art. 9, 15 și art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului
și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al
contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața
fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Din cadrul suprafeței productive cinegetic se
stabilește și se declară zonă de liniște a faunei cinegetice
(minimum 10% din cea totală), în suprafață de ........... ha, ale
cărei limite sunt marcate pe schița fondului cinegetic.
(2) Suprafața prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure condiții
optime de existență pentru speciile principale de faună
cinegetică din fondul cinegetic.
(3) Zona de liniște prevăzută la alin. (1) poate fi în suprafață
compactă sau constituită în mai multe amplasamente.
(4) Constituirea zonei de liniște se realizează de către
administrator împreună cu gestionarul, iar materializarea
acesteia pe schița fondului cinegetic se va face de către
gestionar, în termen de 60 de zile de la preluarea gestiunii faunei
cinegetice.
(5) În cazul modificării condițiilor ecologice din cuprinsul
fondului cinegetic sau a mișcărilor naturale de efective, la
inițiativa administratorului sau la solicitarea gestionarului ori a
administratorului/custodelui
ariei
naturale
protejate,
amplasamentul zonei de liniște se poate modifica cu acordul
părților.
(6) Pentru fondurile cinegetice în care sunt constituite și arii
naturale protejate, delimitarea zonei de liniște se realizează în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea vânătorii
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și cu consultarea administratorului sau a
custodelui ariei naturale protejate.”
2. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se abrogă.
3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) Suprafața prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol
cu preluarea efectivă în teren în prezența reprezentantului
administratorului.”

4. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Să actualizeze, împreună cu gestionarul fondului
cinegetic, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor
care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din
cuprinsul fondului cinegetic.”
5. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou
alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
„(10) Să identifice, împreună cu gestionarul, măsuri specifice
de gospodărire cinegetică (populări, repopulări, împrospătări de
sânge, vânătoare rațională, combatere braconaj) pentru evitarea
efectelor de consangvinizare și de degenerare a populațiilor de
faună cinegetică și pentru creșterea efectivelor și menținerea
acestora la nivelele optime stabilite de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură.”
6. La articolul 7, alineatele (17) și (22) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(17) Să completeze și să transmită la solicitarea
administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de
vânătoare, evidențele statistice cu privire la fauna de interes
cinegetic și fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în
vigoare și de fișa fondului cinegetic.
................................................................................................
(22) Să asigure, în cazul organizațiilor de vânătoare,
îndeplinirea obligației prevăzute la art. 12 alin. (10) din Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.”
7. La articolul 7, după alineatul (22) se introduc două noi
alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins:
„(23) Să implementeze, în termenele stabilite, măsurile de
gospodărire identificate potrivit prevederilor art. 6 alin. (10).
(24) Să actualizeze, împreună cu administratorul, la
solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc
proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului
cinegetic.”
8. Articolul 9 se modifică și se completează și va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic
din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de
gestionare de ........... euro, determinat în conformitate cu
prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
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(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va
face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) .......................... proprietarilor terenurilor incluse în
fondurile cinegetice;
b) ...................... bugetului de stat, în contul nr. ......................
constituit la .......................................... .
c) ...................... Fondului pentru mediu, în contul nr. .............
constituit la ........................................... .
(3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează
potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) Plata directă în condițiile alin. (3) se face de gestionar, în
temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza
dispoziției de plată către casieria gestionarului în cazul
persoanelor fizice care fac dovada proprietății, la solicitarea
acestora.
(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează de
către gestionar, la inițiativa acestuia, în condițiile legii.
(6) Tarifele unitare pe unitatea de suprafață (ha),
corespunzătoare categoriilor de teren, au valori după cum
urmează:
a) egale cu tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul
fondurilor cinegetice atribuite direct;
b) egale cu produsul dintre tarifele unitare prevăzute în
anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, și coeficientul de multiplicare rezultat prin raportul
dintre tariful de atribuire reieșit din licitația publică și tariful de
pornire la licitație calculat în funcție de tarifele unitare din anexa
nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite prin licitație
publică.
(7) În cazul în care situația proprietății asupra terenurilor pe
care s-a constituit fondul cinegetic se schimbă, gestionarul este
obligat să recalculeze și să achite corespunzător sumele
datorate fiecăruia dintre cei prevăzuți la alin. (2) lit. a).
(8) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul
zilei în care se emite factura sau dispoziția de plată, în două
tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în
curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor.
(9) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform
prevederilor legale.”
9. Articolul 12 se abrogă.
10. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă.
11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — Încetarea raporturilor contractuale înainte de
termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către
gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condițiile
prevăzute de art. 18.”

12. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 17. — (1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 16,
încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost
contractat cu alt gestionar și predat în condițiile legii.”
13. La articolul 18, partea introductivă și literele a) și b)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Rezilierea de drept a contractului din inițiativa
administratorului se realizează fără sesizarea instanței și fără
punerea în întârziere, cu avizul autorității publice centrale în
silvicultură, în următoarele cazuri:
a) gestionarul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului
de gestionare conform legii și prezentului contract, într-o
perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului de plată și
după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
notificării din partea administratorului;
b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile
contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16),
(17), (18), (22) și (23);”.
14. La articolul 18, după litera g) se introduc trei noi
litere, literele h), i) și j), cu următorul cuprins:
„h) în situația în care, prin hotărâre judecătorească
irevocabilă, definitivă și învestită cu titlu executoriu, se constată
că atribuirea dreptului de gestionare sau încheierea contractului
de gestionare s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale;
i) săvârșirea de către aceeași persoană angajată a
gestionarului, în decurs de 6 luni, pe același fond cinegetic, a
cel puțin două fapte de braconaj prevăzute și sancționate de
Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;
j) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului
contract, prin încheierea de acte adiționale impuse de legislația
în vigoare.”
15. În tot cuprinsul anexei, sintagma „fond de vânătoare”
se înlocuiește cu sintagma „fond cinegetic”.
Art. II. — Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se
modifică prin încheierea de acte adiționale între structurile
teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care
răspunde de silvicultură și gestionarii fondurilor cinegetice.
Art. III. — Structurile teritoriale de specialitate ale autorității
publice centrale care răspunde de silvicultură vor transmite
Administrației Fondului pentru Mediu și primăriilor localităților de
pe raza fondurilor cinegetice câte o copie de pe contractele de
gestionare a fondurilor cinegetice aflate în derulare, împreună cu
actele adiționale la acestea, încheiate în condițiile prezentului
ordin.
Art. IV. — Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor
prezentului ordin revine gestionarilor fondurilor cinegetice și
structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură, în limitele de competență.
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
București, 20 mai 2011.
Nr. 1.431.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010
pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea
adăugată cu opțiune de rambursare
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, și al art. 85 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a
deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu
opțiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La capitolul I litera A, după punctul 1 se introduce un
nou punct, punctul 1.1, cu următorul cuprins:
„1.1. Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor
legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA
aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanțe fiscale, cu
respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedură fiscală,
stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din
același act normativ.”
2. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„6. Solicitările de rambursare se soluționează, în ordinea
cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul
prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.”
3. La capitolul II litera A, punctul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„6. Decizia de rambursare emisă de compartimentul de
specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit
art. 90 din Codul de procedură fiscală, cu excepția sumelor
pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei de
nemodificare a bazei de impunere.”
4. La capitolul II litera B secțiunea B2, punctul 3.1 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„3.1. În prima fază a analizei se selectează deconturile cu
sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prin care se
solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei,
care se soluționează prin emiterea deciziei de rambursare, în
termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”
5. La capitolul II litera B secțiunea B2, punctul 6 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„6. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau
egală cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal
mic și sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa
nr. 5 la prezenta procedură. Decizia de rambursare se emite în
maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”
6. La capitolul II litera B secțiunea B2, punctul 9 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„9. Dacă toate sumele negative înscrise în coloana «Sume
negative» se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră
că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic, nu se va completa
cartușul «Indicatori de analiză» și se va genera proiectul Deciziei
de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite în
maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”

7. La capitolul II litera B după secțiunea B3 se introduce
o nouă secțiune, secțiunea B4, cu următorul cuprins:
„B4. Dispoziții speciale privind soluționarea deconturilor cu
sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de
rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse
inspecției fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind
nemodificarea bazei de impunere
1. Prevederile prezentei secțiuni se aplică deconturilor cu
sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, încadrate la
risc fiscal mare, prin care se solicită la rambursare sume
negative de taxă care provin și din perioade fiscale pentru care
TVA a fost deja supusă inspecției fiscale și a fost emisă o decizie
privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.
2. Procedura se aplică pentru deconturile încadrate la risc
fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la secțiunile B2
și B3, și anume:
a) deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit secțiunii B2 pct. 3.2
și 4.5;
b) deconturi care au obținut la Fișa indicatorilor de inspecție
fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit
secțiunii B2 pct. 5.1;
c) deconturi care au obținut la Fișa de analiză de risc un
punctaj între 51 și 140 de puncte, potrivit secțiunii B2 pct. 11
lit. b);
d) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost
încadrate la risc fiscal mare, potrivit secțiunii B3 pct. 8.1.
3. Pentru fiecare decont încadrat la risc fiscal mare potrivit
pct. 2, compartimentul de specialitate verifică, în baza de date
Phoenix, dacă în ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile
care le-au depus, a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei
de impunere pentru perioade în care a fost supusă inspecției
fiscale inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a
verificării se emite o listă care conține în mod obligatoriu: datele
de identificare fiscală ale persoanei impozabile, perioada
supusă inspecției fiscale în cazul TVA, numărul și data deciziei
de nemodificare a bazei de impunere.
4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit
pct. 2 lit. a) și b) se generează Fișa de analiză de risc —
secțiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate
la rambursare.
5. În Fișa de analiză de risc întocmită pentru toate
deconturile cu risc fiscal mare, în secțiunea referitoare la
reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare se înscrie,
în coloana corespunzătoare, dacă perioada respectivă a fost
supusă inspecției fiscale.
6. Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare
provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției
fiscale și a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de
impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de
rambursare a TVA.
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7. Dacă suma negativă solicitată la rambursare provine,
parțial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției
fiscale și a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de
impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de
rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor
negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă
decizia de nemodificare a bazei de impunere. O copie a Deciziei
de rambursare a TVA se comunică și compartimentului cu
atribuții de inspecție fiscală.
8. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru
care TVA nu a fost supusă inspecției fiscale sau ca urmare a
inspecției nu a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de
impunere, decontul se transmite compartimentului cu atribuții de
inspecție fiscală pentru verificarea sumelor negative aferente
perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecției fiscale.”
8. La capitolul II litera D, punctul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„6. Inspecția fiscală ulterioară se efectuează în maximum
4 ani de la aprobarea rambursării.”
9. La capitolul III litera A punctul 1.3 litera b) și litera B
punctul 1.2, sintagma „... în procent de minimum 75% din
rulajul debitor al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin
de echivalentul în lei a 1.000.000 euro ...” se înlocuiește cu
sintagma „... în procent de minimum 60% din rulajul debitor
al contului de clienți (4111), dar nu mai puțin de echivalentul
în lei a 500.000 euro ...”.
10. La capitolul III litera C, punctul 9.1 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„9.1. Dacă decontul de TVA supus analizei se încadrează în
una dintre situațiile prevăzute la pct. 4.1 și, după caz, la pct. 5,
este un decont cu risc fiscal mare.”
11. La capitolul III litera C, după punctul 9.1 se introduc
5 noi puncte, punctele 9.1.1—9.1.5, cu următorul cuprins:
„9.1.1. Pentru deconturile cu risc fiscal mare, compartimentul
de specialitate verifică, în baza de date Phoenix, dacă în
ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus,
a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere
pentru perioade în care a fost supusă inspecției fiscale inclusiv
taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a verificării se emite o
listă care conține în mod obligatoriu: datele de identificare fiscală
ale persoanei impozabile, perioada supusă inspecției fiscale în
cazul TVA, numărul și data deciziei de nemodificare a bazei de
impunere.
9.1.2. Pentru fiecare din deconturile cuprinse în listă se
întocmește Fișa de analiză de risc, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 6 la procedură, completându-se numai secțiunea
referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la
rambursare, având înscrisă în coloana corespunzătoare dacă
perioada respectivă a fost supusă inspecției fiscale.
9.1.3. Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare
provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecției
fiscale și a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de
impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de
rambursare a TVA.
9.1.4. Dacă suma negativă provine, parțial, din perioade
pentru care TVA a fost supusă inspecției fiscale și a fost emisă
o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul
de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se
aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor
fiscale pentru care a fost emisă decizia de nemodificare a bazei
de impunere. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se
comunică și compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.

9.1.5. Pentru sumele negative care provin din perioade
pentru care TVA nu a fost supusă inspecției fiscale sau ca
urmare a inspecției nu a fost emisă o decizie de nemodificare a
bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu
atribuții de inspecție fiscală, pentru verificarea sumelor negative
de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse
inspecției fiscale.”
12. La capitolul III litera C, punctul 10.2 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„10.2. Decizia de rambursare emisă de compartimentul de
specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit
art. 90 din Codul de procedură fiscală, cu excepția sumelor
pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei de
nemodificare a bazei de impunere.”
13. La capitolul III litera E, punctul 1 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„1. În cazul contribuabililor mari și mijlocii, inspecția fiscală
ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum
4 ani de la aprobare.”
14. Capitolul VI „Soluționarea solicitărilor de restituire a
taxei pe valoarea adăugată” se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume
negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită
anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru
care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare
în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de
restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de
rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a
dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau
rambursate cu depășirea termenului legal, numai în urma
efectuării inspecției fiscale.”
Art. II. — Anexa nr. 5 la procedură se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. III. — Anexa nr. 6 la procedură se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. IV. — Anexa nr. 7 la procedură se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. V. — (1) Prevederile prezentului ordin se aplică
începând cu deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea
adăugată aferente lunii aprilie 2011.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică și pentru
deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu
opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare la data
intrării în vigoare a prezentului ordin, cu excepția deconturilor
care au fost transmise, până la data intrării în vigoare a acestui
ordin, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală în
vederea soluționării cu inspecție fiscală anticipată.
Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. VII. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării
creanțelor bugetare, Direcția generală coordonare inspecție
fiscală, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția
generală de administrare a marilor contribuabili, precum și
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a
municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 20 mai 2011.
Nr. 2.017.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 5 la procedură)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice a ..
Administrația Finanțelor Publice a 
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
Nr. .............../.........................

Adresa
Tel.:
Fax:
E-mail:

DECIZIE

de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Către: Denumirea/Numele și prenumele ................................................................................................................................
Codul de identificare fiscală .....................................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: Localitatea .........................., str. ................................... nr. ......., bl. ........, ap. .........., et. ..............,
județul/sectorul ...............
În baza art. 85 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ..............., înregistrat sub nr. .................
din ..............................., și a analizei de risc/a inspecției fiscale efectuate în perioada ......................., se stabilește taxa pe valoarea
adăugată de rambursat, astfel:
• TVA solicitată la rambursare ......................lei;
• TVA aprobată la rambursare ......................lei;
• TVA aprobată la rambursare aferentă perioadelor fiscale pentru care a fost emisă Decizia de nemodificare a bazei de
impunere nr. .............../..........................*) ...................... lei;
• diferență de TVA care urmează a fi supusă inspecției fiscale anticipate*) ...................... lei.
Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care TVA aprobată la rambursare este mai mică decât TVA solicitată la rambursare, pentru diferența de TVA
care provine din perioade pentru care nu au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere, decontul cu sume negative
de TVA cu opțiune de rambursare încadrat în categoria de risc fiscal mare a fost transmis departamentului de inspecție fiscală, în
vederea efectuării inspecției fiscale anticipate.
Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data
comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din același act normativ.
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............

Aprobat

Verificat

Întocmit

Numele și prenumele ..................

Numele și prenumele ..................

Numele și prenumele ..................

Funcția .......................................

Funcția .......................................

Funcția .......................................

Data .........................................

Data .........................................

Data .........................................

Semnătura ................................

Semnătura ................................

Semnătura ................................

Cod 14.13.02.02

www.anaf.ro

*) Se va completa în situația în care activitatea de inspecție fiscală a emis o decizie de nemodificare a bazei de impunere.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 6 la procedură)

FIȘA

de analiză de risc
Cod de identificare fiscală ........................................................................................
Denumirea .............................................................................................................................
Domiciliul fiscal ...............................................................................................
Nr.
crt.

Sume negative
de TVA

1.

Suma solicitată la rambursare, din care:

2.

— din perioada de raportare

3.

— din perioadele anterioare de raportare:

4.

— perioada

5.

— perioada

6.

— perioada

7.

— perioada

8.

— perioada

9.

— perioada

10.

— perioada

11.

— perioada

12.

— perioada

13.

— perioada

14.

— perioada

Informații privind perioadele
supuse inspecției fiscale,
după caz

Observații

Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât Standardul
individual negativ
Nr.
crt.

1

2

3

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
— veniturile din perioada analizată mai mari decât media
veniturilor în ultimele 12 luni

0

— veniturile din perioada analizată mai mici decât media
veniturilor în ultimele 12 luni

50

Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni
— achizițiile din perioada analizată mai mici decât media
achizițiilor în ultimele 12 luni

0

— achizițiile din perioada analizată mai mari decât media
achizițiilor în ultimele 12 luni

50

Operațiunea preponderentă din operațiunile de livrări/prestări
— scutită cu drept de deducere

0

— scutită fără drept de deducere

30

— livrare/prestare cu cota 24%

40

— livrare/prestare cu 9%

40

— livrare cu 5%

0
TOTAL:

Aprobat

Întocmit
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 7 la procedură)

FIȘA

de analiză de risc — instrucțiuni de completare
Fișa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor,
după cum urmează:
Cartușul „Suma solicitată la rambursare” se completează
astfel:
— rd. 1 „Suma solicitată la rambursare” se completează cu
soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare
de pe rd. 40 al decontului cu sume negative de TVA cu opțiune
de rambursare — formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea
adăugată”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 183/2011;
— rd. 2 „din perioada de raportare” se completează cu suma
negativă de TVA din rd. 31 al decontului cu sume negative de
TVA cu opțiune de rambursare.
În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la
rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului cu
sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine
suma solicitată la rambursare.
În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată
la rambursare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana
„Observații” se va înscrie suma pozitivă, iar coloana „Sume
negative TVA” și coloana „Informații privind perioadele supuse
inspecției fiscale, după caz”, corespunzătoare perioadelor cu
sume pozitive, vor rămâne necompletate.
Sumele negative înscrise în coloana „Sume negative TVA”
se vor compara, fiecare în parte, cu Standardul individual
negativ (SIN), iar în coloana „Observații” se va menționa dacă
suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât
SIN-ul.

Cristina-Gabriela F. Popescu

În situația în care, pentru perioadele din care provin sumele
negative au fost emise decizii de nemodificare a bazei de
impunere pentru TVA, coloana „Informații privind perioadele
supuse inspecției fiscale, după caz” se completează cu numărul
și data deciziei de nemodificare a bazei de impunere emise de
activitatea de inspecție fiscală.
Cartușul „Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare
în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul” se
completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma
negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul;
— rd. 1 „Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni” —
datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul „TOTAL”,
col. 1 — TVA colectat (rd. 16, mai puțin rd. 5, 6, 7, 8 și 12 din
decontul de TVA);
— rd. 2 „Media valorii achizițiilor pe ultimele 12 luni” — datele
se preiau din deconturile privind TVA, rd. „TOTAL”, col. 1 — TVA
deductibilă (rd. 25 din decontul de TVA);
— rd. 3 „Operațiunea preponderentă din operațiunile de
livrări/prestări” — datele se preiau din decontul de TVA aferent
perioadei analizate, astfel:
— scutită cu drept de deducere — (rd. 1+ rd. 2+
rd. 3+rd.4+rd. 13)/rd. 16 ;
— scutită fără drept de deducere — rd. 14/rd. 16;
— livrare/prestare cu cota 24% — rd. 9/rd. 16;
— livrare/prestare cu 9% — rd. 10/rd. 16;
— livrare cu 5% — rd. 11/rd. 16.
După stabilirea ponderilor se acordă punctajul numai pentru
operațiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele
5 tipuri de operațiuni prevăzute de formular.
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