
HOTĂRÂRE nr. 1241 din 14 decembrie 2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de 

închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic 
Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a 
lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, se modifică după cum 
urmează: 

1.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 2 
(1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri eşalonat, redistribuită în timp după cum urmează: în anul 2012 - suma 
de 59.950 mii lei şi în anul 2013 - suma de 40.050 mii lei." 

2.La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"(2) Fondul pentru mediu alocă suma prevăzută la art. 2 alin. (1) în mai multe tranşe, pe 
măsura executării lucrărilor, numai dacă lucrările respective sunt recepţionate în condiţiile 
legii şi fazelor de execuţie. 
(3) Tranşa finală în cadrul fiecărui obiectiv se alocă din Fondul pentru mediu numai dacă 
lucrările sunt finalizate şi recepţionate la terminarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, şi dacă sunt validate şi asumate de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri." 
3.Articolul 6 se abrogă. 
4.Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
-****- 

PRIM-MINISTRU 
EMIL BOC 

Contrasemnează: 
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, 

Ion Ariton 
Ministrul mediului şi pădurilor, 

Laszlo Borbely 
ANEXĂ: LISTA obiectivelor şi a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri 

de decantare din sectorul minier, finanţate din Fondul pentru mediu 
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010) 
 

Nr. 
crt
. 

Obiectiv 

Hotărârea 
Guvernului 

de 
aprobare 

Data 
încetării 
activităţi

i 

Cheltuieli 
totale conform 
documentaţiilo

r tehnice 
(decembrie 

2009) 
- lei - 

din care: Perioada de derulare a lucrărilor 
(grafice de execuţie) 

Bugetul de 
stat lei 

Fondul 
pentru 
mediu 
- lei - 

Demararea 
lucrărilor 

Termen de 
finalizare 

2011 2012 2013 

1. 

Mina Baia 
Sprie - iaz 
Tăuţii de 

Sus, 
Maramure

ş 

Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
644/2007 

2006 44.572.665 5.372.665 39.200.000 decembri
e -> septembri

e 

2. 
Mina 

Certej - iaz 
Valea 

Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
2006 24.463.967 4.463.967 20.000.000 decembri

e -> martie 



Mireşului 
şi Valea 
Mealu, 

Hunedoara 

644/2007 

3. 

Iaz 
Tăuşani, 
Caraş-
Severin 

Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
644/2007 

2006 9.550.638 1.890.638 7.660.000 - februarie mai 

4. 

Mina 
Dealu 
Negru 

Inferior - 
iaz Dealu 
Negru şi 

iaz Pârâul 
Cailor, 

Suceava 

Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
644/2007 

2003 27.024.555 7.634.555 19.390.000 decembri
e -> mai 

5. 

Mina 
Teliuc - 

iazurile nr. 
1,2 şi 3, 

Hunedoara 

Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
1.008/200

6 
Hotărârea 
Guvernului 

nr. 
644/2007- 
anexa nr. 

4 

2005 18.211.064 4.461.064 13.750.000 decembri
e 

noiembri
e - 

Total general pentru 
închiderea iazurilor 

decantare din sectorul 
minier (lei) 

 123.822.889 23.822.88
9 

100.000.00
0  

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 912 din data de 22 decembrie 2011 
 


