
 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

 

 

 

 

 

 

 

ORDIN  

 

Nr ………../ ………….. 

 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2020-2024 

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu                         

nr. ................../........................... pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

 

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul  

 

ORDIN: 

 

Art. I Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional              

2020-2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin. 

Art. II (1) Prevederile de la art. 1 pct. 1.4., 1.5. și 1.8., art. 3 pct. 3.2., art. 4 art. 5 pct. 5.2. lit. 

b) și c), pct. 5.7. lit. b) și art. 6 pct. 6.2. din anexa nr. 2 la Ghidul de finanțare prevăzut la art. I din 

prezentul ordin se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor 

de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi 

necesară încheierea de acte adiționale.   

(2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), precum 

și eliminarea din cadrul acestora a pct. 1.9. de la art. 1, devin aplicabile în termen de două zile de la 

intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către producătorii validați, 

prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la 

momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens. 

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 

TÁNCZOS Barna  

 

https://www.sintact.ro/#/dokument/16985256?cm=DOCUMENT
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