
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 

 

 

 
    HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha, pentru proiectul de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în 

scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport 

spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești”  

 

 

Având în vedere prevederile art. 37, 39, 40, 42 și 44 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1) - (10) și (12) din Legea nr. 

185/2016 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor 

naturale, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 3 alin. (11) și art. 18 din Legea nr. 

185/2016, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului forestier în suprafaţă de 15,5982 ha, pentru proiectul de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul 

îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica 

Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești”. 

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este compus din terenul forestier în suprafață de 11,8482 ha aflat în 

proprietatea publică a statului, terenul forestier în suprafață de 2,6092 ha aflat în proprietatea privată a persoanelor 

juridice și terenul forestier în suprafață de 1,1408 ha aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice. 

(3) Terenul forestier în suprafață de 11,8482 ha, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva este localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Fântânele, din cadrul Direcției 

Silvice Bacău (11,4335 ha) în U.P. I Trebes, u.a. 117 A% = 0,8741 ha, u.a. 116 B% = 0,5037 ha, u.a. 114 % = 

0,5335 ha, u.a. 113 A% = 0,5905 ha, u.a. 113 B% = 0,0215 ha, u.a. 111 % = 0,4829 ha, u.a. 110 A% = 0,5298 ha, 

u.a. 180 L% = 1,0897 ha, u.a. 109 A% = 0,5303 ha, u.a. 109 C% = 0,0445 ha, u.a. 107 A% = 0,1943 ha, u.a. 107 

B% = 0,1796 ha, u.a. 106 E% = 0,1336 ha, u.a. 106 A% = 0,1049 ha, u.a. 100 % = 0,0904 ha, u.a. 101 A% = 

0,0378 ha, u.a. 106 C% = 0,0718 ha, u.a. 103 A% = 0,7902 ha, u.a. 103 D% = 0,3702 ha, U.P. II Fântânele, u.a. 6 

B% = 1,0394 ha, u.a. 7 B% = 0,1364 ha, U.P. III Lespezi, u.a. 67 A% = 0,6686 ha, u.a. 67 B% = 0,2474 ha,  U.P. 

IV Racova, u.a. 70 A% = 0,1945 ha, u.a. 71 A% = 0,4842 ha, u.a. 72 A% = 0,3487 ha, u.a. 73 C% = 0,6833 ha, u.a. 

74 C% = 0,4577 ha și pe raza Ocolului Silvic Roman, din cadrul Direcției Silvice Neamț (0,4147 ha) în U.P. I 

Dulcești, u.a. 113 B% = 0,0288 ha și 113N% = 0,3859 ha.  

(4) Terenul forestier în suprafață de 2,6092 ha, aflat în proprietatea privată a persoanei juridice - Parohia 

”Sf. Spiridon” – Iași, localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Blăgești în U.P. II Buda, u.a. 4 C% = 0,8376 ha, u.a. 5 

B% = 0,4694 ha, u.a. 6 B% = 0,4022 ha, u.a. 7 % = 0,4276 ha, u.a. 8 B% = 0,1166 ha, u.a. 53 A% = 0,0609 ha și 

u.a. 74 L% = 0,2949 ha.  

(5) Terenul forestier în suprafață de 1,1408 ha, aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice este 

localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Fântânele, din cadrul Direcției Silvice Bacău (0,9766 ha) în U.P. IV 

Racova, u.a. 11/1 = 0,1052 ha, 11/2 = 0,0736 ha, 11/3 = 0,0918 ha, 11/4 = 0,0548 ha, 11/5 = 0,0046 ha, u.a. 14/1 = 

0,0218 ha, 14/2 = 0,1069 ha, 14/3 = 0,1784 ha, 14/4 = 0,0193 ha, 14/5 = 0,1690 ha, 14/6 = 0,0148 ha,  u.a. 166 A = 

0,0800 ha, u.a. 166 B = 0,0564 ha și pe raza Ocolului Silvic Livezi, din cadrul Direcției Silvice Bacău (0,1642 ha) 

în U.P. I Bârsănești, u.a. 167 = 0,0832 ha și u.a. 168 = 0,0810 ha.  

 

 



 

(6) Ocuparea temporară din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea 

vegetaţiei forestiere după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic Fântânele (10,3438 ha) în U.P. I Trebes, u.a. 117 

A% = 0,8741 ha, u.a. 116 B% = 0,5037 ha, u.a. 114 % = 0,5335 ha, u.a. 113 A% = 0,5905 ha, u.a. 113 B% = 

0,0215 ha, u.a. 111 % = 0,4829 ha, u.a. 110 A% = 0,5298 ha, u.a. 109 A% = 0,5303 ha, u.a. 109 C% = 0,0445 ha, 

u.a. 107 A% = 0,1943 ha, u.a. 107 B% = 0,1796 ha, u.a. 106 E% = 0,1336 ha, u.a. 106 A% = 0,1049 ha, u.a. 100 % 

= 0,0904 ha, u.a. 101 A% = 0,0378 ha, u.a. 106 C% = 0,0718 ha, u.a. 103 A% = 0,7902 ha, u.a. 103 D% = 0,3702 

ha, U.P. II Fântânele, u.a. 6 B% = 1,0394 ha, u.a. 7 B% = 0,1364 ha, U.P. III Lespezi, u.a. 67 A% = 0,6686 ha, u.a. 

67 B% = 0,2474 ha,  U.P. IV Racova, u.a. 70 A% = 0,1945 ha, u.a. 71 A% = 0,4842 ha, u.a. 72 A% = 0,3487 ha, 

u.a. 73 C% = 0,6833 ha, u.a. 74 C% = 0,4577 ha, pe raza Ocolului Silvic Roman (0,0288 ha) în U.P. I Dulcești, u.a. 

113 B% = 0,0288 ha, pe raza Ocolului Silvic Blăgești (2,3143 ha) în U.P. II Buda, u.a. 4 C% = 0,8376 ha, u.a. 5 

B% = 0,4694 ha, u.a. 6 B% = 0,4022 ha, u.a. 7 % = 0,4276 ha, u.a. 8 B% = 0,1166 ha, u.a. 53 A% = 0,0609 ha, pe 

raza Ocolului Silvic Fântânele (0,9766 ha) în U.P. IV Racova, u.a. 11/1 = 0,1052 ha, 11/2 = 0,0736 ha, 11/3 = 

0,0918 ha, 11/4 = 0,0548 ha, 11/5 = 0,0046 ha, u.a. 14/1 = 0,0218 ha, 14/2 = 0,1069 ha, 14/3 = 0,1784 ha, 14/4 = 

0,0193 ha, 14/5 = 0,1690 ha, 14/6 = 0,0148 ha,  u.a. 166 A = 0,0800 ha, u.a. 166 B = 0,0564 ha și pe raza Ocolului 

Silvic Livezi (0,1642 ha) în U.P. I Bârsănești, u.a. 167 = 0,0832 ha și u.a. 168 = 0,0810 ha.  

Art. 2. – (1) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1, cuprinse în amenajamentele silvice în 

vigoare se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1, aferentă proprietăților mai mici de 10 ha, pentru 

care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008-Codul 

silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care depășește 5 mc/an/ha se scade din volumul de 

recoltat din anii următori. 

(3) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 

”Transgaz” SA Mediaș, prin operatori economici atestați pentru exploatări forestiere. 

(4) Cheltuielile efectuate pentru exploatarea masei lemnoase se suportă de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș.  

(5) Masa lemnoasă rezultată în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenurile forestiere prevăzute la 

art. 1 revine proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, respectiv 

administratorului, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului. 

 (6) Pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice, pentru care  Societatatea 

Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a emis declaraţia de asumare proprie a răspunderii, 

ca urmare a imposibilității obţinerii acordului proprietarilor, sumele datorate pentru ocuparea temporară a 

terenurilor forestiere, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-

un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului 

proiectului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 185/2016.  

(7) Valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere și eliberarea documentelor de însoțire a masei 

lemoase rezultate, în situația prevăzută la alin. (6) se face de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau 

serviciile silvice, după caz, la solicitarea Societatății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș.  

(8) Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase, în situația prevăzută la alin. (6), se virează 

Societatății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș de către ocolalele silvice care asigură 

administrarea sau serviciile silvice, în termen de 30 de zile de la data încasării. 

(9) Cheltuielile de valorificare a masei lemnoase, în situația prevăzută la alin. (6), se suportă de către 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș. 

 

Art. 3. – Ocuparea temporară a terenului forestier prevăzut la art. 1 se face pe toată durata de execuţie şi 

existenţă în fondul forestier naţional a conductelor aferente proiectului de importanță națională în domeniul gazelor 

naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de 

transport gaze naturale Onești-Gherăești”, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri 

pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale. 

 

Art. 4. – (1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a achitat în Fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrare la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

garanţia pentru ocuparea temporară a terenului prevăzut la art. 1, în suprafață de 15,5982 ha, în cuantum de 

2886175,82 lei, cu ordinul de plată nr. 1444 – referință nr. 058EPOT202940059 din 20.10.2020.  

(2) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (3) de către ocoalele silvice care asigură 

administrarea se va face numai după achitarea de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 



 

”Transgaz” SA Mediaș a obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) din Legea 46/2008 – Codul silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (3) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5) de către ocoalele silvice care asigură 

administrarea sau serviciile silvice se va face numai după achitarea de către Societatea Națională de Transport 

Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b), c) și e) din Legea 

46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) În cazul terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru care Societatatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a emis declaraţia de asumare proprie a răspunderii, ca urmare a 

imposibilității obţinerii acordului proprietarilor, obligațiile bănești prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din 

Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie achitate potrivit 

alin. (3), se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi 

se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din 

Legea nr. 185/2016. 

 

Art. 5. – (1) La dezafectarea obiectivului, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA 

Mediaș are obligația redării în circuitul silvic a terenului prevăzut la art. 1.  

(2) Terenurile forestiere prevăzute la art. 1 alin. (6) se redau apt de a fi împădurite și fără restricţii în ceea 

ce privește reinstalarea vegetaţiei forestiere. 

(3) Terenurile forestiere prevăzute la alin. (2) se redau în circuitul silvic la categoria de folosință „păduri și 

terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi”. 

(4) Terenurile forestiere aferente u.a. 180L%, u.a. 74L% și respectiv u.a. 113N% se redau în circuitul 

silvic, fără restricții de utilizare, la categoria de folosință de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: „terenuri 

afectate gospodăririi pădurilor – linii parcelare” și respectiv ”terenuri neproductive”. 

 

Art. 6. – Garda Forestieră Suceava, Ocolul Silvic Fântânele, Ocolul Silvic Roman, Ocolul Silvic Livezi, 

Ocolul Silvic Blăgești și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA răspund de aplicarea 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

PRIM-MINISTRU  

 

Florin-Vasile CÎŢU 

 

 
 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru1609843300

