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H O T Ă R Â R E 

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 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din 

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

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre :       
                                                 

Art.1. (1) Se aprobă  lista cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei 

drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării  torentelor din zonele forestiere, 

prevăzute în anexa nr. I. 

 

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de 

investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1- II/12. 

 

Art.2.  Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 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.  

 

Art.3. Anexele nr. I şi  nr.II/1- II/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. – 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.  
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