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H.G. nr. 70/2022
pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin
concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
– MO 48/17.01.2022
Prezenta hotărâre de guvern a fost adoptată având în vedere prevederile art.
307 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 451 din Legea minelor nr. 85/2003, care prevăd
următoarele:
O.U.G. nr. 57/2019, art.307 (2):
Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la
suprafaţă ale statului, se constituie venit după cum urmează:
a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de
exploatare;
b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe
teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
Legea nr.85/2003, art 451:
(1) Redevenţa minieră se constituie venit la bugetul de stat, cu excepţia
redevenţei prevăzute la alin. (2).
(2) Prin derogare de la art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa
minieră obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă
şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit după
cum urmează:
a) 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de
exploatare;
b) 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe
teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
Totodata, Legea 85/2003 defineste astfel urmatorii termeni:
concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în
administrare sau concesiunea;
concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;
Procedura aprobată prin prezenta hotărâre de Guvern (HG) prevede
următoarele:
-Conform art.2 alin.(1) din prezenta H.G., redevenţa obţinută prin concesionare
din activităţi de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezenta HG- in
baza art. 307 alin.(2) din Codul administrativ- se constituie venit după cum urmează:
a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de
exploatare;
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b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe
teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
-Conform art.2 alin.(2) din prezenta HG – in baza art. 451 din Legea minelorredevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor prevăzute
la art. 1 alin. (2) se constituie venit după cum urmează:
a) 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de
exploatare;
b) 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe
teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
-Concesionarul are obligaţia să declare, în termenul prevăzut de lege, la organul
fiscal central competent, sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c).
Sumele înscrise se colectează la bugetul de stat, respectiv se execută silit în condiţiile
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.
-În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi, după caz, ale alin. (2) lit.
a) şi b), concesionarul are obligaţia să depună, în termenul prevăzut de legislaţia în
vigoare, o declaraţie fiscală la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa
obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale
statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.
Odată cu declaraţia fiscal mentionata, concesionarul depune un borderou privind
distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele prevăzute la art. 2 alin.
(1) lit. a) şi b), respectiv la alin. (2) lit. a) şi b), după caz.
Declaraţia fiscală şi borderoul, prevăzute mai sus reprezintă titlu de creanţă
fiscală, iar sumele înscrise se colectează la bugetul local al judeţelor, municipiilor,
oraşelor sau comunelor, după caz, respectiv se execută silit în condiţiile Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
-Plata redevenţei se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau
anual, după caz, în funcţie de clauzele contractului de concesiune, pentru fiecare din
cotele prevăzute la art. 2, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor cărora
li se cuvin potrivit legii.
-În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile
publice care au calitatea de concedent au obligaţia să comunice fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin
concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, informaţiile
prevăzute la art. 6 alin. (1) din prezenta HG.
-În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin
ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu avizul Ministerului
Finanţelor, se aprobă declaraţia fiscală şi borderoul, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2),
precum şi instrucţiunile de completare aferente.
-Sumele de bani reprezentând cotele prevăzute de lege aplicate redevenţelor
aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) declarate şi datorate până la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi stinse atât anterior, cât şi ulterior acestei date
se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al
ministrului finanţelor, după cum urmează:
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a) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevenţele aferente
resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1), declarate începând cu data intrării în vigoare a
OUG nr. 57/2019 şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri;
b) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevenţele aferente
resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -j), declarate începând cu data intrării în
vigoare a OUG nr. 57/2019 şi până la data intrării în vigoare a art. 451 din Legea nr.
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevenţele aferente
resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -j), declarate începând cu data intrării în
vigoare a art. 451 din Legea nr. 85/2003 şi până la data intrării în vigoare a prezentei
proceduri;
d) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevenţele aferente
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, declarate începând cu data
intrării în vigoare a art. 451 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
Pentru distribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) al art. 8 , în cotele
prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv alin. (2) lit. a) şi b), după caz,
concesionarul depune un borderou la organul fiscal central competent în administrarea
obligaţiilor datorate de acesta.
Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin
concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a
apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, precum şi modelul
borderoului privind distribuirea către bugetele locale a acestor sume, prevăzut la alin.
(2), se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri,
prin ordin al ministrului finanţelor.
-
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