
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTǍRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotǎrârii Guvernului nr. 1346/2010 pentru 

aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării 

proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

 

 

          În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

             Articol unic – Hotǎrârea Guvernului nr. 1346/2010 pentru aprobarea de la 

bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la 

nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2010, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

 

„(4) Din suma prevăzută la alin. (1), se aprobă pentru anul 2013 suma de 5300 mii lei, 

inclusă în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2013, la titlul “Alte 

transferuri”, alineatul “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 

nerambursabilă”, pentru contractarea şi implementarea proiectului prevăzut în anexa 

nr. 4”. 

 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 3. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei conţinut este 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PRIM – MINISTRU 

VICTOR VIOREL PONTA 

             



 

                                                                                                                     ANEXĂ 

                                                     (Anexa nr. 4 la Hotǎrârea Guvernului nr. 1346/2010) 

 

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care 

Ministerul Mediului şi Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare, 

finanţate din sumele incluse în bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 

2013 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Valoare 

contribuţiei 

Ministerului 

Mediului şi 

Pădurilor 

(fără TVA) 

- mii lei -  

Valoare 

TVA 

- mii lei - 

Fonduri  

alocate  

- mii lei - 

1. Achiziţionare de echipament pentru 

sistemul de monitorizare a zgomotului 

4.274 1026 5.300 

TOTAL   5.300 

  

 


