
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1770 din 26/10/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 29/10/2010 

pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile 
practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-

teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 

 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 205.617 din 21 octombrie 2010 al 
Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,  
    în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora, precum şi ale art. 15 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile 
practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora, prevăzute în anexa ce face parte 
integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
 
    Bucureşti, 26 octombrie 2010.  
    Nr. 1.770.  
 
 

   ANEXĂ 
   

    NORME METODOLOGICE 
referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 

unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora  



 
   Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin trecere se înţelege 
trecerea, cu titlu gratuit, a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora din 
domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora.  
   (2) Drumurile forestiere care pot face obiectul trecerii trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii:  
   a) să nu deservească fond forestier proprietate publică a statului;  
   b) să nu facă obiectul lucrărilor de investiţii în derulare;  
   c) să fie trecute integral, inclusiv lucrările de artă aferente;  
   d) să fie situate, parţial sau integral, pe teritoriul unităţii/unităţilor administrativ-
teritoriale solicitante.  
   Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) şi c), pot face obiectul 
trecerii şi drumurile forestiere care deservesc parţial fond forestier proprietate publică 
a statului, respectiv părţi de drumuri forestiere, la solicitarea unităţii administrativ-
teritoriale şi cu aprobarea conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.  
   Art. 3. - (1) Trecerea drumurilor forestiere se face la cererea consiliilor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale interesate.  
   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarea 
documentaţie:  
   a) hotărârea consiliului local/consiliilor locale interesate, privind trecerea drumurilor 
forestiere;  
   b) datele de identificare a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora, 
astfel cum sunt înscrise în amenajamentele silvice şi în inventarul mijloacelor fixe, 
inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful 
ocolului silvic care administrează drumul forestier;  
   c) copia fişei mijlocului fix - drum auto forestier, vizată "conform cu originalul" de 
şeful ocolului silvic care administrează drumul forestier;  
   d) copiile fişelor mijloacelor fixe - lucrări de artă aferente, vizate "conform cu 
originalul" de şeful ocolului silvic care administrează drumul forestier, dacă este 
cazul;  
   e) declaraţia şefului ocolului silvic care administrează drumul forestier, din care să 
rezulte că drumul forestier nu deserveşte fond forestier proprietate publică a statului;  
   f) avizul favorabil al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;  
   g) hotărârea consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
pentru excepţiile prevăzute la art. 2, după caz.  
   (3) Cererea însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (2) se depune la consiliul 
judeţean care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a 
Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
   Art. 4. - (1) Predarea-primirea drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente 
acestora care fac obiectul trecerii se face pe bază de protocol, de către o comisie 
care este numită de conducătorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva.  
   (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este alcătuită din:  
   a) şeful ocolului silvic care administrează drumul forestier - preşedinte;  
   b) contabilul-şef al ocolului silvic - membru;  
   c) responsabilul de investiţii din cadrul direcţiei silvice - secretar;  
   d) delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare - membru;  
   e) pădurarul/pădurarii titulari ai cantoanelor silvice în care sunt situate drumurile 
forestiere - membru;  



   f) primarul/primarii unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale - membru;  
   g) contabilul-şef/contabilii-şefi al/ai unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale - 
membru.  
   (3) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:  
   a) suprafaţa de fond forestier aferentă drumului forestier, conform amenajamentului 
silvic, cu menţionarea unităţilor amenajistice limitrofe acestuia;  
   b) fişa mijlocului fix - drum auto forestier, în original, cu valoarea de inventar şi cu 
numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice;  
   c) fişele mijloacelor fixe - lucrări de artă aferente, în original, cu valorile de inventar 
şi cu numerele de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, după caz;  
   d) stadiul lucrărilor de întreţinere-reparaţii, dacă acestea se află în desfăşurare 
conform devizului şi situaţiilor de lucrări recepţionate;  
   e) harta amenajistică, în copie, cu traseul drumului forestier.  
   (4) În cazul trecerii unei părţi dintr-un drum forestier, protocolul prevăzut la alin. (1) 
cuprinde şi valoarea de inventar a fiecărei părţi, stabilită de comisia prevăzută la alin. 
(2).  
   Art. 5. - După efectuarea predării-primirii, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ia 
măsuri de scoatere din evidenţa patrimoniului public al statului a drumurilor forestiere 
şi a terenurilor aferente ce au făcut obiectul trecerii. Suprafaţa de fond forestier 
aferentă drumurilor predate va fi operată în evidenţele amenajamentelor silvice în 
baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 4 alin. (3).  
   Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială care a preluat drumul forestier are 
următoarele obligaţii:  
   a) să evidenţieze preluarea drumurilor forestiere şi, după caz, a lucrărilor de artă 
aferente, în patrimoniul public local, conform prevederilor legale;  
   b) să respecte regimul silvic;  
   c) să transmită raportările statistice anuale, specifice silviculturii, în perioada 1-15 
ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare competent teritorial.  
   Art. 7. - Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 4 alin (1) din Legea nr. 
192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora se 
face de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) lit. a), d) şi e) din Legea 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.  
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