
Guvernul României 
Hotărâre nr. 938 din 08/09/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 12/10/2010 

privind preluarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii de la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
 

    În baza art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
 
   Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se preia de la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului şi Pădurilor o 
activitate finanţată integral din venituri proprii, prin care se realizează proiectarea şi 
executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare şi ameliorare prin 
împădurire a terenurilor degradate, cât şi pentru plata compensaţiei prevăzute la art. 
101 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.  
   (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la capitolul bugetar la care este 
încadrată instituţia publică care o organizează.  
   Art. 2. - Veniturile proprii din care se finanţează activitatea prevăzută la art. 1 alin. 
(1) provin din:  
   a) taxa pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât 
producţia forestieră şi defrişarea de păduri, prevăzută în anexa nr. 2 la Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
   b) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele 
constituite din venituri încasate din realizările activităţii prevăzute la art. 1 alin. (1).  
   Art. 3. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. 
(1) se aprobă odată cu bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, potrivit legii.  
   (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează anul următor cu aceeaşi 
destinaţie.  
   (3) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli a activităţii prevăzute la art. 
1 alin. (1) se efectuează prin Trezoreria Statului, potrivit legii.  
   (4) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucţiunile 
emise de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.  
   Art. 4. - În relaţiile contractuale activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) este 
reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei publice pe lângă care se 
organizează.  
   Art. 5. - Veniturile proprii prevăzute la art. 2 se evidenţiază în Fondul de ameliorare 
a fondului funciar cu destinaţie silvică.  
   Art. 6. - (1) Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  



   (2) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care 
au ca obiect proiecte de amenajare şi ameliorare prin împădurire a terenurilor 
degradate şi sunt finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar, rămân 
valabile.  
   Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 alin. (1) lit. b) 
din Hotărârea Guvernului nr. 7/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003.  
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