
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare 

destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele 

forestiere,  precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

acestora 

 

Secţiunea a 2-a: Descrierea situaţiei înaintea elaborării proiectului  de act normativ 

 

 1.Motivul emiterii 

proiectului de act normativ   

Accesibilitatea reprezintă una din condițiile de bază pentru 

gospodărirea și gestiunea eficientă a pădurilor. O zonă forestieră 

inaccesibilă scoate din circuitul economic resurse lemnoase și 

nelemnoase apreciabile, stânjenește și chiar blochează executarea 

unor lucrări silviculturale, creează un potențial de risc ecologic 

ridicat, limitează turismul și dezvoltarea economică a zonei.  

Ploile torențiale care au căzut începând cu anul 2007 în 

bazinele forestiere din județele Bacău, Buzău, Hunedoara,Prahova, 

Suceava și Vrancea, au produs viituri torențiale care au afectat 

obiectivele în cauză, aflate în execuție, producându-le pagube 

însemnate. 

Porțiuni însemnate de drumuri forestiere și lucrări de 

corectarea torenților au fost distruse, în multe zone circulația 

devenind imposibilă. Printre cele mai importante degradări care s-

au produs, amintim :  

- ruperea platformei drumului pe lungimi însemnate;  

            - degradarea și, pe alocuri, spălarea suprastructurii 

drumului;  

             - colmatarea podețelor;  

             - ebulmenți care au condus la astuparea șanțurilor;  

 - degradarea și/sau distrugerea unor lucrari de aparare  

consolidare (ziduri de sprijin, epiuri, gabioane etc.);  

             - subminări ale lucrărilor de artă ;  

             - degradarea și distrugerea unor poduri și podețe ; 

             - afuieri și rupturi ale lucrărilor de artă ;  

             - destabilizarea taluzelor vresanților ;  

             - alunecări de teren.  

Ca urmare a nefinalizării lucrărilor de reabilitare a 

drumurilor forestiere și a celor de corectare a torenților, în prezent 

accesul este blocat pentru o suprafață păduroasă de circa 27.000 

ha, cu un volum pe picior de circa 5,2 mil. mc, din care exploatabil  

3,2 mil. mc, cu o posibilitate anuală de circa 80.000 mc.  

Lipsa de acces în bazinele forestiere respective a întrerupt 

procesul de exploatare și îngrijire a arboretelor din bazine și fac 

imposibilă intervenția în caz de incendiu sau calamități naturale.  

Interese de ordin silvicultural, de protecție a mediului, 

P.S.I., N.T.S.M., precum și de ordin social și economic, conduc la 

necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare a acestor drumuri 



forestiere și celor de corectare a torenților și de executare a 

lucrărilor suplimentare apărute pe parcurs. 

Obiectivele de investiții se justifică în principal prin 

accesibilizarea fondului forestier din bazinetele respective în 

vederea asigurării continuității tratamentelor silviculturale și 

lucrărilor de îngrijire a arboretelor prevăzute, cât și a recoltării 

produselor accesorii din zona.  

 Prin neexecutarea lucrărilor propuse în documentațiile în 

cauză, apar urmatoarele efecte negative: 

    - se continuă dereglarea structurii fondului forestier pe clase de 

vârstă cu reducerea continuă a posibilitații anuale;  

    - se diminuează volumul de exploatat anual cu circa 80.000 mc.;  

- se depreciază pe picior un volum de 5,2 mil. mc masa 

lemnoasă exploatabilă, prin neexploatarea în timpul optim;  

- se reduce cantitatea de materie primă pentru prelucrare 

industrială;  

      - se pierd veniturile  anuale din nevalorificarea produselor 

accesorii ale pădurii.  

 

 

2. Schimbări preconizate Proiectele propuse contribuie la implementarea cerinţelor 

UE referitoare la sectorul forestier, deoarece o zona forestieră 

inaccesibilă scoate din circuitul economic resurse lemnoase şi 

nelemnoase apreciabile, stânjeneşte şi chiar blochează executarea 

unor lucrări silviculturale, creează un potenţial de risc ecologic 

ridicat, limitează turismul şi dezvoltarea economică a zonei.  

Proiectele propuse contribuie la implementarea cerinţelor 

UE referitoare la sectorul forestier, deoarece o zona forestieră 

inaccesibilă scoate din circuitul economic resurse lemnoase şi 

nelemnoase apreciabile, stânjeneşte şi chiar blochează executarea 

unor lucrări silviculturale, creează un potenţial de risc ecologic 

ridicat, limitează turismul şi dezvoltarea economică a zonei.  

Lucrări de reabilitare Drumuri forestiere: 

Deoarece accesibilitatea reprezintă una din condiţiile de 

bază pentru gospodărirea şi gestionarea eficientă a pădurilor, 

traseul fiind încadrat în fondul forestier proprietate a statului, 

obiectivele de investiție se justifică, în principal, prin 

accesibilizarea fondului forestier aflat în administrarea ocoalelor 

silvice din cadrul direcțiilor silvice Bacău,Buzău, Hunedoara, 

Prahova, Suceava, Vrancea în vederea asigurării continuităţii 

tratamentelor silviculturale şi lucrărilor de îngrijire a arboretelor, 

cît şi a recoltării de produse lemnoase din arboretele ce gravitează 

la drum. Drumurile vor căuta să rezolve necesităţile de 

accesibilitate ale bazinetelor deservite, pe întreaga durată a anului. 

Va fi propusă varianta constructivă optimă, ce va asigura siguranţă 

în exploatare, cu un efort investiţional  minim, raportat la natura 

terenului străbătut, precum  şi o întreţinere uşoară după darea în 

exploatare. 

Principalele categorii de lucrări propuse în cadrul 

proiectelor sunt: 

- lucrări pregătitoare 

- lucrări pentru amenajarea infrastructurii 

(terasamente de pământ și stâncă) 



- lucrări pentru amenajarea suprastructurii 

(îmbrăcăminte simplă din balast sau piatră 

spartă) 

- lucrări de apărare și consolidare (ziduri de 

sprijin din beton, gabioane, anrocamente, cășițe) 

- lucrări de artă (podețe tubulare, poduri și podețe 

dalate și casetate) 

Referindu-ne la structura constructivă a drumurilor 

forestiere în cauză, acestea sunt drumuri de categoria a III-a, cu 

sistem rutier nerigid realizat ca împietruire simplă dintr-un singur 

strat din balast în grosime de 15-20 cm sau ca împietruire simplă 

din piatră spartă în grosime de 10-25 cm după compactare. 

 Împietruirea (balastarea) se face diferențiat, în funcție de 

natura terenului și împietruirea existentă iar grosimea sistemului 

rutier rezultă din calculul de dimensionare. 

 La aceste drumuri lucrările de apărare-consolidare sunt în 

general ziduri de sprijin din beton cu elevații realizate din zidărie 

de piatră cu mortar de ciment sau beton la care fundația este din 

beton ciclopian și anrocamente din blocuri de piatră brută. 

 

Lucrări de corectare a torenților: 

Acţiunea de corectare a torenţilor are ca obiectiv 

principal apărarea drumurilor forestiere pentru mărirea gradului de 

siguranţă a circulaţiei pe acestea şi asigurarea accesibilităţii pentru 

întregul bazin, în special cu scopul evitării deselor întreruperi ale 

circulaţiei cu efecte asupra ritmicităţii scoaterii materialului 

lemnos din bazin. Pornind de la faptul că cele mai intense şi 

variate forme de degradare s-au constatat la nivelul reţelei 

hidrografice, se au în vedere lucrări specifice de construcţii 

hidrotehnice ce se vor executa în albia firului principal şi pe albiile 

afluenților. 

          Caracterul distructiv al manifestărilor torenţiale şi 

amploarea degradărilor produse, fac oportune şi necesare 

intervenţiile cu lucrări de corectare a torenţilor în bazinele 

torențiale din cadrul direcției silvice Suceava. 

 Intensitatea deosebit de mare a precipitaţiilor căzute în 

ultimii ani, a produs viituri care au condus la amplificarea 

degradării reţelei hidrografice şi a terenurilor adiacente, prin 

eroziuni de adâncime, eroziuni de suprafaţă, alunecări de teren, 

prăbuşiri şi surpări de maluri. 

 Fondul forestier este afectat de fenomenele de torenţialitate 

prin eroziunea produsă la baza versanţilor în timpul viiturilor, care 

favorizează surparea şi alunecarea terenurilor. Din acest punct de 

vedere cele mai expuse au fost parcelele situate în imediata 

apropiere a albiilor. 

Proiectul propus pentru corectarea torenților vizează: 

          -  consolidarea depozitelor pasagere de aluviuni şi 

a conurilor de dejecţie; 

- consolidarea sectoarelor de albie cu degradări 

şi a malurilor instabile; 

- conducerea apelor de viitură fără a provoca 

erodări de maluri, taluzuri sau depozite; 

- protejarea taluzurilor şi instalaţiilor aferente 



(poduri și podeţe) drumurilor forestiere; 

- retenţia parţială a aluviunilor transportate. 

Amenajarea bazinelor hidrografice torențiale se va realiza 

prin următoarele tipuri de lucrări mai importante:  

- lucrări transversale (baraje, praguri, traverse) din beton, cu 

rol de retenție și de consolidare a albiilor, malurilor și depozitelor 

de aluviuni; 

- lucrări longitudinale (canale din beton) cu rol de 

conducere dirijată a apelor de viitură în zona podețelor și 

drumurilor forestiere; 

- împăduriri; 

În cadrul proiectelor de corectare a torenților s-au mai 

propus și alte categorii de lucrări, astfel: 

- drumuri provizorii de acces (drumuri tehnologice), 

necesare asigurării accesului la amplasamentele lucrărilor propuse; 

- lucrări de readucere la funcționalitatea normală a lucrărilor 

hidrotehnice existente. 

Lucrările hidrotehnice transversale și longitudinale vor fi 

executate din beton. Lucrările transversale vor avea de regulă 

înălțimi cuprinse între 2,0 și maximum 4,0 m, cu secțiune 

trapezoidală, și cu fundație evazată. 

 

Soluțiile tehnice adoptate 

  

Lucrări de amenajare a terenului 

Lucrările de amenajare a terenului constau în degajarea 

vegetației forestiere – vegetație ierboasă și arbuști - de pe ampriza 

drumului calamitat, realizandu-se un culoar în padure necesar 

execuției drumului în condiții de siguranță, protecție a muncii și 

protecție contra incendiilor. 

 

Amenajări pentru protecția mediului  

Amenajările pentru protecția mediului constau, din lucrări 

specifice de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor. 

Porțiunile de taluz de rambleu și debleu situate în zonele din 

pădure, vor fi plantate cu speciile care asigură stabilitatea 

versanților, iar porțiunile situate în afara pădurilor vor fi plantate 

cu arbuști și iarbă care să asigure de asemenea stabilitatea 

versanților.  

 

Lucrarile de terasamente 

Terasamentele de pământ se executa conform normelor TS 

si Normativului C 182 – 82. Compactarea se realizează mecanizat 

cu ajutorul cilindrului compresor pe zone întinse și manual la 

capetele de podețe. Săparea șanțurilor se execută în cea mai mare 

parte mecanizat, cu autogrederul sau manual la capetele de podețe. 

Pentru zonele unde nu se compensează rambleul cu debleul, 

deficitul se asigură din gropi de împrumut.  

Terasamentele de stâncă se execută cu găuri de mină forate 

manual sau mecanizat și explodare pirotehnică.  

 

Lucrări de apărare-consolidare 

Zidurile la rambleu și debleu sunt cu elevația din beton. 



Fundația zidurilor este din beton ciclopian clasa C8/10 (marca B 

150), cota de fundare fiind sub adâncimea de îngheț.  

Gabioanele folosite pentru protecția taluzurilor de rambleu 

la apă sunt cutii cu capac mobil de forma paralelipipedică cu 

schelet metalic de oțel beton OB 30 STAS 478/1-89, având 

diametrul de 10-12 mm pentru armătura longitudinală și de 6-8 

mm pentru etrier (armaturi). 

 

Sistemul rutier 

 Sistemul rutier se realizeaza din balast sau din piatră spartă. 

Grosimea straturilor sistemului rutier a fost determinată prin 

metoda deformației critice, ținând cont de: 

-traficul mediu anual,  

- modulul de deformație al straturilor E2/E1,  

- modulul de deformație al patului drumului Eo.  

 

Lucrarile accesorii 

 Pentru siguranța circulației și exploatarea rațională a 

drumului s-au prevăzut: 

 - stalpi de dirijare din lemn rotund cu lungimea de 1,20 m; 

- borne kilometrice și hectometrice, executate din beton 

simplu clasa C8/10.  

          - indicatoare de circulație de avertizare pentru locurile 

periculoase,  

- indicatoare de circulație de interzicere,  

- indicatoare de circulație de sens obligatoriu,  

- indicatoare de circulație de orientare și diverse (forma și 

dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS 282 - 86).  

 

Lucrări de artă 

Podețele tubulare sunt constituite din 3 părți distincte: 

fundația, tubul propriu-zis și racordările cu terasamentele. 

Fundația este din beton simplu clasa C8/10 (marca B 150) și 

constituie elementul de legare la teren a podețului. Elevațiile sunt 

din beton.  

Tuburile cu diametrul de 0,800 m si  1,00 m PREMO sunt 

din beton precomprimat centrifugat. Manipularea tuburilor se face 

cu macaraua pentru a se evita deterioarea lor. Montarea pe stratul 

de fundare se face cu macaraua si nu prin împingere cu lama 

buldozerului. Elevațiile sunt din beton.  

Tuburile cu diametrul de 1,50 m PREMO sunt din beton 

precomprimat centrifugat și au o lungime de 2,5 m. Manipularea 

tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deterioarea lor. 

Montarea pe stratul de fundare se face tot cu macaraua și nu prin 

împingere cu lama buldozerului. Elevațiile sunt din beton.'  

Poduri 

Înainte de începerea săpăturilor se execută lucrările 

pregătitoare constând din nivelarea terenului și curațirea de 

aluviuni, lemn, crengi, bolovani etc. a amplasamentului 

fundațiilor, Săparea gropii de fundație se face numai cu sprijinirea 

malurilor și evacuarea cu motopompa a apei. Fundațiile pentru 

infrastructuri și aripi sunt din beton simplu C 8/10 (marca B 150).  

Betonarea fundațiilor se face numai cu avizul geologului care 



cercetează terenul de fundare. Elevațiile infrastructurilor și aripilor 

sunt din beton clasa C12/15 (marca B 200).  

Zidurile de gardă și bancheta de rezemare a grinzilor sunt 

din beton slab armat clasa C 12/15 (marca B 200). Tablierul este 

alcătuit din elemente prefabricate din beton armat, dimensionat la 

convoiul de calcul A 10 - S 40, cu verificare la autotrenul forestier 

ATF 25 to. Calea de pod este alcatuită din mai multe straturi: șape 

de egalizare, hidrofugă de protecție și de uzură de 5-6 cm din 

beton asfaltic sau beton de ciment.  

 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici precede 

stabilirea surselor de finanţare şi implicit perioada de derulare a 

investiţiilor care determină impactul economic şi impactul asupra 

mediului de afaceri. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit 

legii, din fonduri publice se aprobă de către Guvern pentru valori 

mai mari de 28 milioane lei, iar alin. (2) al aceluiaşi articol 

prevede că documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau 

garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun 

aprobării Guvernului. 

Valorile obiectivelor de investiţii au fost avizate în 

Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio - economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

 

          Fenomenele naturale înregistrate în ultimii ani, instabilitatea 

atmosferică accentuată, cu precipitaţii deosebite, atât ca durată cât 

şi ca intensitate, au condus la scoaterea din circulație a drumurilor 

forestiere pentru diverse perioade de timp prin colmatarea sau 

distrugerea podeţelor şi a căii de rulare. 

Lucrările propuse a fi realizate vor avea un impact socio-

economic major prin amenajarea unitară a bazinelor hidrografice 

de pe teritoriul României, prin adoptarea unui concept nou, adaptat 

la noile condiţii hidrologice şi meteorologice şi la cerinţele, din 

domeniul mediului, pe care trebuie să le îndeplinim ca ţară 

membră a Uniunii Europene. 

 

1
1
. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Mărirea gradului de siguranţă al locuitorilor creează 

premisele unei dezvoltări durabile a zonei prin încurajarea 

investiţiilor şi implicit crearea de noi locuri de muncă, condiţii 

pentru dezvoltarea turistică şi punerea bazelor unor întreprinderi 

mici şi mijlocii.  

În timpul execuţiei lucrărilor impactul negativ asupra 

locuitorilor din localităţile afectate de lucrări poate fi considerat 

temporar nesemnificativ, urmând ca după terminarea lucrărilor 

impactul negativ să dispară. 



 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului Obiectivele  de  investiţii,  prin  soluţiile  tehnice  propuse, 

răspund şi asigură prin caracteristicile tehnice, necesităţile 

determinate, în  conformitate  cu  cerinţele  actuale  şi  viitoare  ale  

domeniului, asigurând  totodată  respectarea  prevederilor  din  

legislaţia  naţională  în  vigoare  privind  calitatea  construcţiilor, a  

serviciilor  sau  alte  cerinţe  specifice  domeniului .  

             Soluţiile  tehnice  propuse  şi  descrise  în  proiecte  se  

înscriu  în  prevederile  normelor  europene. 

             Datorită  specificului  obiectivelor  proiectate, sursele  de  

poluanţi  sau  analizat  doar  pentru  perioada  de  execuţie  şi  

anume: 

- emisii  de  poluanţi  în  ape  şi  protecţia  calităţii  apelor, 

- emisii  de  poluanţi  în  aer  şi  protecţia  calităţii  aerului, 

- sursele  şi  protecţia  împotriva  zgomotului  şi  

vibraţiilor, 

- surse  şi  protecţia  împotriva  radiaţiilor, 

- gospodărirea  deşeurilor, 

- gospodărirea  substanţelor  toxice  şi  periculoase. 

Lucrările de reabilitare a drumurilor forestiere și de 

corectare a torenților și nici drumurile forestiere propriu-zise, 

reabilitate, precum și obiectivele de corectarea torenților, nu 

determină și nu vor determina surse de poluare pentru aer, apa 

subterană și de suprafață și nici pentru sol și nu vor deranja 

biodiversitatea și ecosistemele existente. 

Nu vor fi necesare măsuri speciale de monitoring zonal al 

mediului, pentru că lucrările de apărare au un caracter local și sunt 

executate într-un perimetru supus factorului antropic. 

 

 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       



(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

a) buget de stat, din acesta:       

Cap.70.01 Servicii şi dezvoltare public, locuinţe, 

mediu şi ape Nu este cazul    

  

Cap.74.01  

Protecţia Mediului 

Nu este cazul      

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul      

     

7. Alte informaţii Finanţarea obiectivelor de investiţii se realizează din 

împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare 

a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului 

destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de 

inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere 

asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008 cu 

modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita 

sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi 

din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a.  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri  normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normative: 

 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

poziţiile 7, 8,9 de la județul Bacău, poziţia 1 de la județul 

Buzău, poziţia 3 de la județul Hunedoara, poziţiile 5,8  de 

la județul Suceava, poziţiile 1,2  de la județul Prahova, și 

poziţiile 1,6,7  de la județul Vrancea din Anexa nr. I,  

precum şi Anexele nr. II/22, nr. II/23, II/24, II/32 , II/66, 



II/88, II/89, II/97, II/100, II/106, II/111  și  nr. II/112 

privind Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-

economici ai obiectivelor de investiţii  „Reabilitare drum 

forestier Dofteana Axial”, „Reabilitare drum forestier 

Sărărie Axial”, „Reabilitare drum forestier Ciunget”, 

„Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial”, 

„Reabilitare drum forestier Sibișel”, „Reabilitare drum 

forestier Belia Gurguiata”, „Reabilitare drum forestier 

calamitat Valea Rea”, „Reabilitare drum forestier Valea 

Rea”, „Reabilitare drum forestier Săritoarea”, „Drum 

auto forestier Transformare CFF Roșoșa”, „Corectarea 

torenților din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a” 

și „Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel” la 

Hotărârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de 

investiţii cuprinse în , "Proiectul privind amenajarea unor 

bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor 

drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc 

major de inundabilitate din România" publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.449 din 03 

iulie 2007.  

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative 

comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum 

şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



obiect activităţi ale acestor autorităţi, 

în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de 

act normativ, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivelor de investiţii prezentate în 

anexele nr. II/1 - II/12 s-au obţinut avizele Consiliului 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe, nr.55 , nr. 56,  nr. 57, nr.58,  nr.60,  

nr.61, nr.62, nr.63, și  nr.64,  din data  de  08 noiembrie  

2012, și nr.59 din data  de  19 noiembrie  2012, cu 

anexele aferente. 

5. 1. Informaţii privind avizarea de 

către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

prevăzută de  Legea   nr. 52/2003, acesta fiind publicat pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea  

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



 

 

 

 

             Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 

Listei cuprinzând 12  obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor 

forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere,  precum și a 

caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, pe care îl 

supunem examinării şi aprobării Guvernului. 
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