HOTARÂRE nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor
ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a
obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, în vederea respectarii
regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din
România

Forma sintetică la data 18-apr-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice
sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 10 si 17 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 38/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

Se aproba atributiile ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, obligatiile ce revin
detinatorilor de paduri, în vederea respectarii regimului silvic, precum si Regulamentul de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, prevazute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte
integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2

Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)nerespectarea de catre proprietarii de paduri a obligatiei prevazute la art. 1 din anexa nr. 1, cu amenda
de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
b)nerespectarea de catre seful ocolului silvic sau de catre conducatorul regiei publice locale cu specific
exclusiv silvic, dupa caz, a obligatiei prevazute la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1, cu amenda de la 2.500 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).

Art. 3

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din
cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul structurilor sale teritoriale.

Art. 4

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 2, agentul
constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Art. 5

Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6

(1)Decontarea cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
(2)Metodologia de decontare a cheltuielilor se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.
-****PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

ANEXA Nr. 1: ATRIBUTIILE ocoalelor silvice de stat si ale celor
constituite ca structuri proprii, obligatiile proprietarilor de paduri, în
vederea respectarii regimului silvic
CAPITOLUL I: Atributiile ocoalelor silvice
Art. 1
În scopul gestionarii durabile a padurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de paduri din
România sunt obligati sa asigure, prin ocoale silvice care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii,
realizarea serviciilor silvice sau administrarea pentru padurile pe care le au în proprietate.

Art. 2

(1)Ocoalele silvice constituite în conditiile legii pot asigura, pe baze contractuale si concurentiale, servicii
silvice sau administrarea altor paduri decât cele pentru care au fost constituite, cu adaptarea
corespunzatoare a statutului de functionare.
(2)Ocoalele silvice si regiile publice locale cu specific silvic sunt obligate ca în termen de 15 zile de la data
intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sa faca publice limitele minime si maxime ale valorii tarifelor pentru
serviciile silvice pe care le asigura, precum si pentru administrarea padurilor.
(3)Tarifele prevazute la alin. (2) se stabilesc în lei/ha/an.
(4)În tarifele prevazute la alin. (2) nu se includ:
a)cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materiala pentru realizarea lucrarilor de împaduriri, a
lucrarilor de combatere a daunatorilor forestieri si a unor lucrari a caror necesitate rezulta din aparitia unor
situatii exceptionale;
b)cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor silvice.
(5)Cheltuielile prevazute la alin. (4) se suporta de catre proprietar.
(6)Ofertele de tarife prevazute la alin. (2) se publica de fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei
unitati administrativ-teritoriale, la locul de afisaj al primariei unitatii administrativ-teritoriale respective, cu
obligatia mentinerii acestor oferte afisate pe o perioada de 6 luni.
(7)Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pot afisa oferte si alte ocoale silvice care sunt interesate sa
realizeze serviciile silvice sau administrarea padurilor aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale
respective.
(8)Serviciile silvice prestate de ocoalele silvice se asigura numai în pachet de servicii.

Art. 3

(1)Contractul de servicii silvice sau de administrare a padurii, dupa caz, se încheie la solicitarea adresata
de fiecare proprietar de padure ocolului silvic pentru care opteaza.
(2)Contractul pentru servicii silvice se încheie pentru o perioada de minimum un an calendaristic sau
pentru o perioada care sa fie formata din ani calendaristici întregi.
(3)Face exceptie fractiunea din anul în care se încheie primul contract, în conformitate cu prevederile art. 8
alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din
România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, care se cumuleaza cu perioada
prevazuta la alin. (2).
(4)Serviciul de paza pentru proprietatea forestiera respectiva se include obligatoriu în pachetul de servicii
daca proprietarul de padure nu face dovada la încheierea contractului de prestari servicii silvice ca îsi
asigura paza proprietatii forestiere conform art. 2 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Art. 4

(1)Administrarea padurii asigurata de ocoalele silvice presupune realizarea obligatorie de catre acestea
atât a serviciilor silvice, cât si a altor actiuni si activitati cu caracter economic, contabil, juridic, prevazute
de lege si convenite de proprietar cu ocolul silvic respectiv, în conformitate cu documentul prin care
proprietarul a initiat înfiintarea ocolului silvic sau pe baze contractuale.
(2)Contractul pentru administrarea padurii, indiferent de marimea proprietatii si de forma de proprietate,
se încheie pentru perioada de timp prevazuta la art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II: Obligatiile detinatorilor de paduri
SECTIUNEA A: Obligatiile ocoalelor silvice
Art. 5

Ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea padurii este obligat sa realizeze lucrarile tehnice
necesare pentru a asigura managementul corespunzator al proprietatii forestiere respective, cu aplicarea
regulilor regimului silvic si cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4).

Art. 6

(1)Ocolul silvic este obligat sa comunice inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânatoare care are
competenta teritoriala situatia contractelor încheiate, pe tipuri (servicii silvice sau de administrare), pe
proprietari si pe unitatile administrativ-teritoriale unde se gasesc padurile pentru care au fost încheiate
contracte.
(2)În termenul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2005, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, comunicarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza lunar,
pâna la data de 10 a lunii urmatoare lunii pentru care se face comunicarea.
(3)Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), comunicarea se face în termen de 30 de zile de la data
încheierii contractului.

Art. 7

Ocolul silvic este obligat sa întocmeasca evidenta analitica a constituirii si cheltuirii fondului de conservare
si regenerare a padurilor, prevazut de art. 8 1 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare proprietar.

SECTIUNEA B: Obligatiile proprietarilor de paduri

Art. 8
Obligatiile proprietarilor de paduri, prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de marimea proprietatii si de forma de
proprietate, sunt preluate de ocolul silvic înfiintat de proprietar sau de ocolul silvic cu care acesta are
încheiat contract pentru servicii silvice sau pentru administrarea padurii, în baza acestui contract si cu
respectarea prevederilor art. 2 alin. (4).

ANEXA Nr. 2:

REGULAMENT de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea padurilor din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
38/2006
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 356 din data de 20 aprilie 2006

REGULAMENT din 12 aprilie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006
Forma sintetică la data 18-apr-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice
sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 20-apr-2006 actul a fost aprobat de Hotarirea 483/2006 )

Art. 1

(1)Constituirea unitatilor de baza pentru amenajamentele de tip I si de tip II în care sunt incluse
proprietati care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, se aproba prin decizie a
inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânatoare.
(2)Programul de amenajare a padurilor se aproba anual de conducatorul autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura.

Art. 2

În vederea întocmirii amenajamentelor silvice în conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006,
inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânatoare din subordinea autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura organizeaza licitatiile în conformitate cu prevederile legale referitoare la achizitiile
publice.

Art. 3

(1)Amenajamentele silvice întocmite în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, se avizeaza în comisia tehnica
de specialitate constituita în cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si se aproba
prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(2)Cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice se deconteaza:
a)de administratorii padurilor proprietate publica a statului, pentru padurile proprietate publica a statului
pe care le administreaza;
b)de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânatoare, aflate în subordinea autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura, pentru amenajamentele întocmite în conformitate cu prevederile art.
6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 38/2006;
c)de proprietari, pentru amenajamentele de tip II a caror întocmire nu se asigura de la bugetul de stat.
(3)Pentru amenajamentele care se deconteaza în conformitate cu prevederile alin. 2 lit. b) sunt aplicabile
normele de decontare prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent
de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, în scopul asigurarii integritatii
fondului forestier national si gestionarii durabile a padurilor.

Art. 4

Normele tehnice pentru amenajarea padurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si
protectiei mediului nr. 1.672/2000, ramân valabile pâna la data elaborarii normelor pentru amenajarea
padurilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrarii în vigoare a
prevederilor prezentei hotarâri.

Art. 5

Studiile de transformare a pasunilor împadurite aprobate sau cele pentru care a fost realizata receptia
lucrarilor de teren pâna la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri ramân valabile pâna la întocmirea
amenajamentului silvic în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 38/2006, dar nu mai târziu de data încetarii valabilitatii
lor.
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