MINISTERUL MEDIULUI
Ordin nr. ………../ …………..
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie privind recuperarea sumelor
încasate din restituirea finanţărilor acordate”
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu
nr. ........../CB/........07.2019 privind aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie privind
recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate”
Ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu
modificările şi completările ulterioare și de art. 9 alin. (1), lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (22) și (4), ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministru, ministrul mediului, emite prezentul

ORDIN:
Art. 1 Se aprobă modelul şi conţinutul formularului ”Decizie privind recuperarea sumelor încasate din
restituirea finanţărilor acordate”, prevăzut în anexa la prezentul ordin.
Art. 2 Decizia prevăzută la art. 1 se emite de Administraţia Fondului pentru Mediu, prin personalul de
specialitate.
Art. 3 Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXA Ordinul nr. ......./............
Decizie
privind recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate
Emisă în temeiul prevederilor:
- art. 9 alin. (1), lit. l), art. 11 alin. (22) și (5), art. 12 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.
21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare [se va
completa în cazul în care finanțarea constiuie ajutor de stat/de minimis];
- art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul
CE, cu modificările ulterioare [se va completa în cazul în care finanțarea constiuie ajutor de stat/de
minimis];
- Ordinului nr. ........./................. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie privind
recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate”
1.Date de identificare ale finanțatorului
Denumire: Administraţia Fondului pentru Mediu
Cod de identificare fiscală: 14715650
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti, cod poştal: 060031
2.Date de identificare ale beneficiarului
Denumire: ............................................................
Cod unic de înregistrare: .....................................
Sediul social: .......................................................
3.Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare
În conformitate cu prevederile ................................................................(contract de finanțare/ordin al
ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului/hotărâre de guvern), a beneficiat de o
finanțare nerambursabilă, aprobată prin ........................ în cuantum de .................., acordată sub formă de
......................, pentru ......................................
Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situaţie de fapt ......................., se constată
încălcarea prevederilor ....................................
4.Cuantumul finanțării ce se recuperează
Cuantumul finanțării ce trebuie recuperat de la beneficiarul .................. este în sumă totală de ............. lei.
5. Data comunicării
Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei de privind recuperarea
sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate şi accesoriile aferente acestora, după cum urmează:
a)
data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia beneficiarului/împuternicitului, în
condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b)
data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmisă prin poştă, cu
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
c)
data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47
alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Termene și modalitate de plată
Conform art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. l) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a
lunii următoare, inclusiv;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de
20 a lunii următoare, inclusiv,
în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, cod IBAN .........................., deschis la Trezoreria
Sectorului 6 Bucureşti.
7.Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia
În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile
de la comunicare, la organul emitent, sub sancţiunea decăderii.
8.Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare și eventuale accesorii
Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul finanțării.
De la data comunicării şi până la data recuperării efective a finanțării, cuantumul accesoriilor va fi calculat
şi comunicat de Administraţia Fondului pentru Mediu, în calitate de instituţie responsabilă cu recuperarea
finanțării.
Dispoziţii finale
În conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul
înscris constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii.
Prezenta decizie, încheiată în ............ exemplare, va fi comunicată beneficiarului de către Administraţia
Fondului pentru Mediu.

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
.........................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S.

