
 ORDIN nr. 1.202/1.082/2.643/2020 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale 
unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 
din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
EMITENT •  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 1.202 din 4 iunie 2020 

•  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.082 din 18 iunie 2020  
•  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.643 din 28 august 2020  

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 1 septembrie 2020 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R 157 din 14.05.2020,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o 
participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu 
completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, 
apelor și pădurilor, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul 
ordin.Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților cu personalitate juridică 
ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 
229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.Articolul 2Bugetele de venituri și cheltuieli 
pe anul 2020 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în 
anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
prevăzute în anexele nr. 1-23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse 
în facsimil.Articolul 3Unitățile cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute 
în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, 
Costel Alexe 
Ministrul muncii și protecției sociale, 
Victoria Violeta Alexandru 
Ministrul finanțelor publice, 
Vasile-Florin Cîțu 
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Anexa nr. 15 

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVAAdministrația Parcului Natural ComanaAdresa: str. Gelu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu 

 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 

 



 


