
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  prin 

Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către 

persoanele îndreptăţite 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. 
Descrierea situaţiei 

actuale 

           Curtea de Apel București a dispus retrocedarea și predarea 

terenului situat în șoseaua București–Târgoviște nr.50, în 

suprafață de 38675 mp, în baza deciziei civile nr.652/14.12.2009 

a Curții de Apel București, irevocabilă și executorie prin decizia 

nr.6209/19.11.2010 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

       Hotărârile judecătorești au fost pronunțate în dosarul cu 

număr unic 3258/2/2008, având ca obiect rejudecarea contestației 

reclamanților Horumba Mircea și Horumba Aneta împotriva 

Deciziei nr.154/2004 a Directorului General al Administrației 

Naționale „Apele Române”, prin care s-a respins Notificarea 

întemeiată pe Legea nr.10/2001, cu  modificările și completările 

ulterioare. 

        Pe terenul supus retrocedării în natură se află situată și o 

clădire despre care aceleași instanțe, în motivarea deciziilor sus-

menționate, au considerat că este ridicată fără  autorizație de 

construire și abandonată, făcând aplicarea în special a art.21 

raportat la art.10 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 

22 decembrie 1989, republicată, cu  modificările și completările 

ulterioare, în ceea ce privește retrocedarea. 

        În aceste condiții, cum instanțele, în aplicarea legii sus-

menționate, au confirmat instituirea prezumției conform căreia 

statul român nu a fost niciodată proprietar al acestui teren și al 

clădirii situate pe acesta, este necesară radierea acestora din 

inventarul bunurilor din domeniul public al statului precum și din 

contabilitatea Administrației Naționale „Apele Române”. 

       De menționat este că Administrația Națională „Apele 

Române”, prin reprezentanții săi, în baza Hotărârii nr.9/2010 a 

Consiliului de Conducere, a pus în aplicare, la cererea 

proprietarilor, hotărârile judecătorești sus-menționate, dovada 

fiind procesul verbal de predare-primire nr.188/06.01.2011. 

 



 

11 

În cazul proiectelor 

de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează 

cadrul pentru 

aplicarea 

directă a acestuia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. 
Schimbări 

preconizate 

           Prezentul act normativ aduce la zi, în conformitate cu 

realitatea faptică, inventarul bunurilor din domeniul public al 

statului, prin operarea unei modificări în sensul radierii nr. M.F. 

64576 din Anexa nr.12 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11. Impactul asupra 

mediului 

concurențial și 

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. 

 

21. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pentru termen lung (pe 5 ani) 

 

 

 

 

Indicatori 
Anul 

curent 
Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani 



1. 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                         

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:                  

a) buget de stat, din acesta:             

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii               

b) bugete locale:                             

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii               

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

 (i) cheltuieli de personal 

      (ii) bunuri şi servicii    

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, care:                                 

a) buget de stat                          

b) bugete locale                          

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare                 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilorveniturilor şi/ sau 

cheltuielilor bugetare                               

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7.  Alte informaţii                        Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului 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 legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare             

 

 

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 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 informaţii              Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului 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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



permanente 

5. Informaţii privind avizarea 

către:                            

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării                          

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei     

e) Curtea de Conturi              

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

prezentului act normativ 

 

  1. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ  

 

              În procesul de elaborare a prezentului proiect 

de act normativ au fost respectate regulile procedurale 

aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, 

prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

Proiectul de act normativ a fost supus comentariilor 

publicului prin publicarea pe pagina de internet a 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de 

.............................. 

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. 

Măsuri 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia 

Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, 

care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre 

adoptare. 
 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

Cristiana PAȘCA PALMER 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

                                               

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                                     MINISTRUL JUSTIŢIEI 

              Anca Dana DRAGU                                                         Raluca Alexandra PRUNĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


