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HOTĂRÂRE 

PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR  DIN FONDUL DE INTERVENŢIE LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI, 

PREVĂZUT ÎN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2012, PENTRU ÎNLĂTURAREA 

EFECTELOR CALAMITĂŢILOR NATURALE PRODUSE DE INUNDAŢIILE   

DIN PERIOADA  MAI –IUNIE 2012 

 

 

 

În temeiul prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată, al art. 30, alin. (4) şi (5) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările  ulterioare, 

 

  

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1.  - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012 cu suma 

de 88.408 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicǎ”, titlul 71 „Active 

nefinanciare” art. 71.01 „Active fixe ”. 

 (2) - Fondurile prevăzute la alin.(1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a 

lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada Mai – 

Iunie 2012,  prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) - Administraţia Naţională "Apele Române" aflată sub autoritatea Ministerului 

Mediului şi Pădurilor contractează execuţia lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislaţiei în 

vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră. 
 

              Art.2. - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează 

de către Administraţia Naţionala „Apele Române” aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi 

Pădurilor. 
 

          Art.3. -  (1) Până la aprobarea documentaţiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă 

deschiderea finanţării şi continuarea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate 

cantitativ şi valoric. 

 (2) - Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de 

beneficiar. 

(3) - În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor aprobă documentaţiile tehnico – economice aferente lucrărilor prevăzute în 

anexa la prezenta hotărâre, necesare înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de 

inundaţiile din  perioada mai – iunie 2012. 

           

 

 



 (4 ) - Administraţia Naţională "Apele Române", aflată sub autoritatea Ministerului 

Mediului şi Pădurilor  direct sau prin administraţiile bazinale de ape, urmăreşte şi controlează 

realizarea lucrărilor şi efectuează recepţia acestora. 

 

 Art.4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în 

volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor  pe anul 2012, pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile  din perioada  mai –iunie 2012. 

         Art.5.  -  Ministerul Mediului Pădurilor şi alte organe abilitate de lege vor controla modul 

de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri. 
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