
 

 

          

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea 

realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune 

a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud” 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, ”cărbunii fac parte din categoria resurselor minerale, 

fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român”.  

Exploatarea resurselor minerale presupune ansamblul de lucrări executate 

în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea 

şi livrarea acestora în forme specifice. 

Lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de 

lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare de către operatorii 

economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, în calitate de minister de 

resort, sunt de utilitate publică, conform art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Articolul 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin 

Hotărârea Guvernuluinr. 53/2011, stabilește: „Sunt de interes naţional lucrările 

miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de 

stat, în baza unei licenţe de exploatare acordate potrivit prevederilor Legii 

minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

extracţiei lignitului (PCS < 23.865 kj/kg) destinat producţiei de energie 

electrică şi termică. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1646/2008 a fost aprobată Licenţa de 

concesiune a activităţii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, 

încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de 

concedent, şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., cu 

sediul în localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, judeţul Gorj, în calitate de 

concesionar, în perimetrul Jilţ Sud, situat în localitatea Mătăsari, judeţul Gorj. 

Exploatarea lignitului în perimetrul aferent lucrării de utilitate publica de 

interes național ”Lucrări pentru punerea in funcțiune a capacitații finale de 

producție de 8,5 mil. tone/an lignit la cariera Jilț Sud” se face în baza  Licenței 

de concesiune a activității miniere de exploatare a lignitului nr. 2603/2001, 

aprobată prin Hotărâre Guvernului nr. 1646/2008. 

Termenul de valabilitate al Licenței de concesiune este până la data de 

18.12.2027.   
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În anul 2009 s-a solicitat extinderea perimetrului de licență, solicitare 

aprobată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale prin Actul Adițional nr. 

1 la Licența de exploatare nr. 2603/2001 în baza „Documentatiei pentru licența 

de exploatare a carierei Jilț Sud actualizare pentru perimetrul extins”, simbol 

707-599. 

Obiectivul minier a fost aprobat la nivel de amplasament și indicatori 

tehnico-economici prin proiectul de execuție „Lucrări pentru punerea în 

funcțiune a capacității finale de producție de 8,5 mil. tone lignit/an, cariera Jilț 

Sud” simbol 707-601 a/1986, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 

46/1987. 

Guvernul a emis Hotărârea nr. 552/2018 privind aprobarea 

amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 

publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității 

finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud".  

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a emis Decizia de 

expropriere nr. 2840/05.12.2018, prin efectul căreia terenurile situate în 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional 

"Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 

mii tone /an lignitla cariera Jilț Sud ", au intrat în proprietatea publică a statului. 

Coridorul de expropriere aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 552/2018 

are suprafața totală de 252,6444 ha, conform Cărții funciare nr. 37921, UAT 

Mătăsari din Județul Gorj. 

Terenul forestier în suprafață de 2,2653 ha, solicitat a fi scos din fondul 

forestier național, cu defrișare, este situat pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică de interes național „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității 

finale de producție de 8.500 mii tone /an lignitla cariera Jilț Sud”.  

În acest context trebuie lămurit în ce măsură art. 36 alin. (6) și (7) din 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, constituie un cadru legal clar, suficient reglementat și în concordanță 

cu art. 296 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul 

administrativ, ori alte norme de drept aplicabile, pentru a se putea aproba 

proiectul de hotărâre de Guvern pentru scoaterea din fondul forestier național a 

terenului în suprafață de 2,2652 ha, proprietate privată a Societății Complexul 

Energetic Oltenia SA, pentru realizarea lucrării de interes național și utilitate 

publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 

8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”. 

Redăm în cele ce urmează dispozițiile art. 36 alin. (6) și (7) din Legea 

nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată cu modificările și completările 

ulterioare: 

„(6) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier național a 

terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes național și de utilitate 

publică de exploatare a zăcămintelor de lignit este operatorul economic cu 

capital integral sau majoritar de stat, în cazul terenurilor forestiere achiziționate 

de acesta, sau statul român, în cazul terenurilor care au făcut obiectul 

exproprierii. 

(7) Prin excepție de la alin. (2), reducerea fondului forestier național 

prin scoaterea definitivă a terenurilor pentru realizarea lucrărilor menționate 

la alin. (6) se realizează fără compensare și se aprobă prin hotărâre a 



 

 

Guvernului.”. 

Pentru lămurirea acestor aspecte de natură juridică a fost solicitat un 

punct de vedere Ministerului Justiției cu adresa nr. 50356/01.07.2019 și ulterior 

Direcției Juridice din cadrul instituției noastre cu adresa nr. 

85095/DGP/01.08.2019, adrese atașate în copie. 

Direcția Juridică din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor în adresa 

nr. 85095/07.08.2019, atașată în copie, menționează că se impune ca 

solicitantul scoaterii definitive să justifice în mod temeinic necesitatea 

menținerii acestor terenuri în proprietate privată. Pe de altă parte, date fiind 

dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic , republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, (...) se pune problema dacă realizarea 

unui obiectiv de interes național este permisă pe terenurile proprietate privată 

ale unei entități juridice, cum este cazul Societății Complexul Energetic Oltenia 

SA. Direcția Juridică concluzionează că din punctul său de vedere raportat la 

prevederile Legii nr. 255/2010 și ale Legii nr. 46/2008, o atare soluție juridică 

este inadmisibilă, cu toate consecințele ce decurg de aici. 

Cu adresa nr. 12434/SSP/08.08.2019, anexată în copie, a fost solicitat 

punctul de vedere al Ministerului Energiei, care a răspuns cu adresa nr. 

145180/SGA/12.08.2019, specificând în concluzii că: în ceea ce privește 

legalitatea, Ministerul Justiției va aviza proiectul de act normativ exclusiv din 

punctul de vedere al legalității, Ministerul Apelor și Pădurilor având doar 

atribuțiuni legate de aspectele tehnice ale respectivelor proiecte, reiterând 

totodată că prin nepromovarea proiectelor de hotărâre de Guvern pentru 

scoaterea din fondul forestier național a terenurilor aflate în proprietatea privată 

a societății se pune în pericol siguranța energetică națională.  

Trebuie reținut că pentru realizarea „lucrărilor de interes național și 

utilitate publică”, declarate prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare și 

Hotărârea Guvernului nr. 53/2010 (normele metodologice de aplicare ale Legii 

nr. 255/2010), cele două acte normative stabilesc condițiile de îndeplinit și 

conținutul documentațiilor care se întocmesc pentru aprobarea scoaterii 

terenurilor din fondul forestier național expropriate și a terenurilor proprietate 

publică, situate pe coridorul de expropriere (art. 14 din LG nr. 255/2010; art. 20 

din HG 53/2010). 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA nu a întocmit documentația 

prevăzută la art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2010, nefiind emis 

documentul prevăzut la art. 20 lit. h) - decizia de expropriere pentru terenurile 

forestiere proprietate privată cumpărate de societate. 

Considerând că prevederile de la art. 36 alin. (6) și (7) din Legea nr. 

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

sunt suficiente ca temei pentru emiterea aprobării scoaterii terenurilor forestiere 

proprietate privată a terenurilor cumpărate, societatea a întocmit documentația 

în conformitate cu prevederile art. 20 din Metodologia privind scoaterea 

definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al 

obligaţiilor băneşti, aprobată cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în toate discuțiile, 



 

 

dezbaterile, sedințele și adresele transmise catre instituția noastră a insistat 

asupra situației societății arătând că aceasta se află într-o situație critică în ceea 

ce privește realizarea producției de lignit ce asigură funcționarea 

termocentralelor cu rol în siguranța sistemului electroenergetic național, cât și 

în imposibilitatea realizării stocurilor pentru vârful de iarnă, când societatea 

produce mai mult de 30% din consumul de energie la nivel național, fapt ce 

pune în pericol siguranța energetică națională.  

Având în vedere complexitatea problemelor juridice expuse anterior, 

Ministerului Justiției îi revine sarcina ca în analiza ce o va face să cerceteze 

cadrul legal în complexitatea sa, sub toate aspectele incidente, astfel încât 

prezentul proiect de hotărâre de Guvern, pe care Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor îl promovează sub aspect procedural să îndeplinească cumulativ 

condițiile de legalitate, interesul legitim, național și social.  

 

Potrivit art. 36 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, este permisă reducerea suprafeței fondului forestier 

național prin scoaterea definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor 

de interes național, declarate de utilitate publică, în condițiile legii. 

Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier național a terenurilor 

necesare realizării lucrărilor miniere de interes național și de utilitate publică de 

exploatare a zăcămintelor de lignit este Societatea Complexul Energetic Oltenia 

SA, în cazul terenurilor care au fost dobândite de societate prin achiziție, 

conform art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Reducerea fondului forestier național prin scoaterea definitivă a 

terenurilor pentru realizarea lucrărilor anterior menționate se realizează fără 

compensare și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 36 alin. (7) din 

Legea nr. 46/2008,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În vederea realizării obiectivului, Societatea Complexul Energetic Oltenia 

SA a întocmit și a depus documentația pentru scoaterea definitivă a terenurilor 

din fondul forestier național, care cuprinde: 

- Solicitarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA nr. 2302 din 

16.05.2019; 

- Adresa Societății Complexul Energetic Oltenia SA nr. 2337 din 

17.05.2019; 

- Adresa Societății Complexul Energetic Oltenia SA nr. 3129 din 

12.08.2019; 

- Memoriul tehnic-justificativ întocmit de Societatea Complexul Energetic 

Oltenia SA, întregistrat sub nr. 2301/16.05.2019; 

- plan de încadrare în zonă; 

- planuri de situatie cu amplasamentul obiectivului; 

- plan de situație care conține ridicarea topografică în coordonate Stereo 

70 a terenului propus pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, 

întocmită de persoane fizice autorizate să efectueze lucrări topografice, vizată 

de Ocolul silvic Motru;  

-  copie hartă amenajistică, vizată de Ocolul silvic Motru; 

- situația corespondenței între suprafața solicitată pentru scoatere și 

suprafața aferentă contractelor de vânzare-cumpărare, cu specificarea 

amplasamentului cadastral, înregistrată sub nr. 892/2503.2019; 

- fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 10380/28.02.2019, întocmită de 

Ocolul silvic Motru și aprobată de Garda forestieră Râmnicu Vâlcea, pentru 



 

 

terenul forestier aflat în proprietatea privată a Societății Complexul Energetic 

Oltenia SA, dobândit prin achiziție, pentru care serviciile silvice sunt asigurate 

de către Direcția silvică Gorj, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - 

Romsilva, prin Ocolul silvic Motru, conform contractului de prestări servicii 

silvice, înregistrat la Direcția Silvică Gorj la nr. 2948/31.12.2019. 

- fişele de descriere parcelară a unităţilor amenajistice aferente terenurilor 

forestiere în suprafață de 2,2652 ha, care fac obiectul scoaterii definitive, 

întocmite de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală 

care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a 

pădurilor - SC Alfrid SRL, vizate de conducătorul Gărzii forestiere Râmnicu 

Vâlcea, 

  - documetele în copie care fac dovada proprietății asupra terenului 

forestier solicitat în suprafață de 2,2652 ha. Pentru dovada proprietății asupra 

terenurilor forestiere aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia SA, 

sunt atașate contractele de vânzare-cumpărare prin care au fost achiziționate 

terenurile forestiere și extrasele de carte funciară aferente acestora, după cum 

urmează:  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1606/25.02.2019, 

Extras de Carte funciară nr. 36651 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj 

– BCPI Târgu Jiu la data de 25.02.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2536/16.07.2010, 

Extras de Carte funciară nr. 35086 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.02.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6251/18.10.2017, 

Extras de Carte funciară nr. 37450 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6251/18.10.2017, 

Extras de Carte funciară nr. 37426 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 01.04.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 101/06.02.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36331 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019, (apare instituita ipotecă 

legala) 

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 681/11.02.2016, 

Extras de Carte funciară nr. 36744 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4007/09.09.2011, 

Extras de Carte funciară nr.  35907UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 101/06.02.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36330 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019, (apare instituita ipotecă 

legala) 

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 100/06.02.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36387 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019, (apare instituita ipotecă 

legala) 

 Contract de vânzare-cumpărarea utentificat sub nr. 4936/09.10.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36693 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  



 

 

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3547/24.07.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36353 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 05.04.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3547/24.07.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36327 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 05.04.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4569/14.10.2014, 

Extras de Carte funciară nr. 36555 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj 

– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 100/06.02.2015, 

Extras de Carte funciară nr. 36442 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019, (apare instituita ipotecă 

legala) 

 Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4999/25.08.2017, 

Extras de Carte funciarănr. 37512 UAT Mătăsari, emis de OCPI 

Gorj– BCPI Târgu Jiu la data de 22.03.2019,  

 

- acordul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de 

proprietar al terenului forestier în suprafață de 2,2652 ha, pentru scoaterea 

definitivă din fondul forestier național, autentificat sub nr. 2215/19.04.2019 de 

UNNP-BNI Raluca Davițoiu, 

- avizul Ocolului silvic Tg. Jiu nr. 10381/28.02.2019, pentru scoaterea 

definitivă din fondul forestier național a terenului forestier în suprafață de 

2,2652 ha, aflat în proprietatea privată a Societății Complexul Energetic Oltenia 

SA,  

- Acordul de mediu nr. 12/09.12.2016 emis de către Agenția pentru 

Protecția Mediului Gorj. Potrivit acordului de mediu, defrișarea vegetației 

forestiere se face eșalonat, strict pentru asigurarea frontului de lucru, în anul în 

curs pentru anul următor. Potrivit prevederilor art. 16 alin (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare ”Avizul de mediu și acordul de mediu își păstrează 

valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, 

respectiv proiectului. ”; 

- avizul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea nr. 11/11.04.2019. 

- memoriul justificativ pentru plați, înregistrat sub nr. 2336/17.05.2019 

- adresa Gărzii forestiere Râmnicu Vâlcea nr. 16268/09.10.2018, 

- ordinele de plată a taxei pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul 

forestier, în cuantum total de 1623052,04 lei. Societatea Complexul Energetic 

Oltenia SA a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație 

silvică, aflat în administrare la autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură, următoarele sume: 

 suma de 1562223,77 lei cu ordinul de plată nr. 36738 din 17.05.2019,  

 suma de 60828,27 lei cu ordinul de plată nr. 3207 din 20.04.2012, 

Ordinul de plată nr. 3207 din 20.04.2017 a stat la baza Deciziei nr. 

67/18.06.2012 emisă de ITRSV Rm Vâlcea, anulată de către Curtea de 

Apel Bucuresti (prin Decizia nr. 1104/2017). Vegetația forestieră de pe 

terenurile cuprinse în Decizia nr. 67/18.06.2012 nu fost defrișată și nici 

nu au fost afectate de lucrările miniere.  



 

 

Terenul forestier în suprafață de 2,2652 ha, pentru care se solicită 

scoaterea definitivă din fondul forestier național se află în proprietatea privată a 

Societății Complexul Energetic Oltenia SA, fiind dobândit prin vânzare-

cumpărare, pentru care serviciile silvice sunt asigurate de către Ocolul silvic 

Motru, prin Direcția silvică Gorj, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - 

Romsilva.  

Terenul forestier este amplasat pe raza Ocolului silvic Motru din cadrul 

Direcției silvice Gorj, U.P. III Drăgotești, în u.a. 63 % = 0,4522 ha, u.a. 65 % = 

0,1486 ha, u.a. 66 A% = 0,6364 ha, u.a. 66 B% = 0,2728 ha, u.a. 66 C% = 

0,3599 ha, u.a. 66 F% = 0,3103 ha și u.a. 66 G% = 0,0871 ha. 

Potrivit art. 27 din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea 

temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată 

prin ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu există amenajament 

silvic datele utilizate la întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare şi la 

calculul obligaţiilor băneşti, precum şi categoria de folosinţă se preiau din fişele 

de descriere parcelară a unităţilor amenajistice aferente terenurilor care fac 

obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare. 

Pentru întocmirea fișei tehnice de trasmitere-defrișare a terenurilor 

forestiere, în suprafață de 2,2652 ha, întrucât acestea nu sunt cuprinse într-un 

amenajament silvic, au fost întocmite de către SC Alfrid SRL fișe de descriere 

parcelară a unităților amenajistice, care au fost verificate și aprobate de către 

Garda forestieră Râmnicu Vâlcea. 

11 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Schimbări preconizate Promovarea prezentului proiect de act normativ are drept scop aprobarea 

scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 2,2652 

ha, în vederea realizării obiectivului „Lucrări pentru punerea în funcțiune a 

capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”. 

Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului se face cu 

defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafața de 2,2652 ha.  

   Scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se face fără 

compensare cu terenuri, potrivit art. 36 alin. (1) și (7) din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, obiectivul „Lucrări 

pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii 

tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”, fiind declarat de interes național și utilitate 

publică, potrivit Legii nr. 255/2010 și Hotărârii  Guvernului nr. 53/2011. 

   Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare „Terenurile scoase definitiv din fondul forestier 

național devin proprietatea beneficiarului în momentul efectuării operațiunii de 

predare-primire și dobândesc destinația pe care acesta a solicitat-o și care i-a 

fost aprobată.”  

Scoaterea definitivă a terenului în suprafață de 2,2652 ha se face cu plata 

taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național. 



 

 

Predarea terenului forestier se va face numai în prezenţa reprezentantului Gărzii 

forestiere Râmnicu Vâlcea, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Societatea Complexul Energetic Oltenia SA va opera modificările la 

cartea funciară intervenite ca urmare a schimbării destinaţiei terenurilor 

forestiere în baza prezentei hotărâri şi a procesului-verbal încheiat, în condiţiile 

legii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

         Schimbarea destinaţiei obiectivului „Lucrări pentru punerea în funcțiune a 

capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud” 

mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, este 

interzisă potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Masa lemnoasă de pe terenul forestier scos defintiv din fondul forestier 

național se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în 

vigoare. 

3. Alte informaţii Bunurile prevăzute de prezentul proiect de act normativ nu fac obiectul 

unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, 

depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, 

respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv 

de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate 

de sarcini şi nu formează obiectul unor litigii. 

În extrasele de carte funciara: 

- Carte funciară nr. 36331 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj– BCPI Târgu 

Jiu la data de 22.03.2019, 

- Carte funciară nr. 36330 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj– BCPI Târgu 

Jiu la data de 22.03.2019, 

- Carte funciară nr. 36387 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj– BCPI Târgu 

Jiu la data de 22.03.2019, 

- Carte funciară nr. 36442 UAT Mătăsari, emis de OCPI Gorj– BCPI Târgu 

Jiu la data de 22.03.2019, 

figurează la Partea a III –a Sarcini, înscris dreptul de ipotecă legală în favoarea 

unor persoane fizice. 

Prin adresa nr. 3129/12.08.2019, Societatea Complexul Energetic Oltenia 

SA a transmis dovada stingerii dreptului de ipotecă, prin atașarea mandatelor 

poștale pentru plata sumelor consemnate în extrasele de carte funciară.  

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

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu are impact la nivel macroeconomic.  

11.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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

4. Impactul asupra 

mediului  

Evaluarea impactului asupra mediului se realizează de către autoritatea 

competentă în domeniu.  

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a emis Acordul de mediu nr. 

12/09.12.2016. Ulterior Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a emis Anexa 

nr. 1 din 05.02.2019 la Acordul de mediu nr. 12 din 05.02.2019. 

5. Alte informaţii  

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2020 2021 2022 2023 2024 - 

Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

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: 

a) buget de stat 

b) credit extern 

c) surse proprii 

- -  - - -       - 

- - - - - - 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

  - 

 

- - - - - 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

-  

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate 

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

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ;  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

    b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în materie 

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 Europene 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 informaţi Nu au fost identificate 

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 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor 

interministeriale 

5. Informaţii privind avizarea către: Proiectul nu se referă la acest subiect. 



 

 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

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 

Prezentul proiect de act normativ este supus procedurii 

prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

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 

Proiectul 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 unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea 

Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea realizării 

obiectivului „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii 

tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele 

interesate, pe care îl supunem spre adoptare. 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Costel ALEXE 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI   MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE  

        ȘI MEDIULUI DE AFACERI  

                       

          Virgil - Daniel POPESCU        Vasile - Florin CÎŢU  

          

 

 

                                             MINISTRUL JUSTIȚIEI 

                                         

       Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1573047681
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1573047730

