
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru modificarea    anexei nr. II/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la Hotărârea Guvernului   nr. 571/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2 - 

Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului 

aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 

1.441.000.000 euro în perioada 2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor” 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

1. 1.Descrierea 

situaţiei actuale    

   

 Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 

Statutul de ţară membră include atât drepturi, cât și obligaţii. Drepturile și obligaţiile 

asumate derivă din Tratatele Uniunii Europene și legislaţia comunitară adoptate, 

respectiv acquis-ul comunitar ale cărui prevederi România trebuie să le respecte ca 

orice alt stat membru. 

Unitatea Administrativ Teritorială Zlatna deține calitatea de Beneficiar și Autoritate 

Contractantă în cadrul proiectului de investiții „Amenajarea râului Ampoi și a 

afluenților săi în zona orașului Zlatna". 

Proiectul a început în anul 2006 și valoarea inițiala estimată și aprobată prin 

Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor 

multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor a fost  menționată în Anexa 

nr. II/1, clasificată secret de serviciu. 

Potrivit prevederilor HG nr.585/2002, art.20, alin.1, lit.b, propunem declasificarea 

anexeiII/1 la HG 571/2006, dezvăluirea informatiilor nemaiputând  prejudicia 

siguranța națională, apărarea țării , ordinea publică ori interesele personale de drept 

public sau privat deținătoare. 

Valoarea obiectivului de investiții a fost avizat  în  Consiliul Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu  Avizul nr. 43/15 

decembrie 2017, conform prevederilor art 21 din Hotărârea de Guvern nr. 150/2010 

pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliul Interministerial de Avizare 

Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. 

În urma analizei situației privind stadiul implementării proiectului ” "Proiectul nr. 2 

- Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" au fost 

constatate mai multe aspect ce justifică necesitatea revizuirii studiului de fezabilitate 

întocmit în anul 2006. 

Regulile de finanțare și strategia de implementare a investițiilor aferente s-au stabilit 

în cadrul Convenției de Finanțare nr. 5541/26.10.2006 dintre UAT Zlatna și 

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (actualmente Ministerul Mediului).  

În anexa nr. II/1 la Hotărârea Guvernului   nr. 571/2006 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în  



 

 

 

"Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa 

Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 

2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 

2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a 

apelor” s-au aprobat caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului  de investiţii  „Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona 

orașului Zlatna", unitatea administrativ teritorială Copșa Mică deține calitatea de 

Beneficiar și Autoritate Contractantă în cadrul proiectului de investiții “Sistem zonal 

de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajare în orașul Copșa Mică și 

localitățile limitrofe – Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Târnava”. 

În anexa nr. II/1 la Hotărârea Guvernului   nr. 571/2006 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 

2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din 

cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru 

aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006 - 2009, 

pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor” s-au 

aprobat caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  de 

investiţii „Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna” 

acestea fiind definite doar în amplasament.   

În urma analizei situaţiei privind stadiul implementării proiectului  

Dintre acestea amintim: 

- modificări semnificative ale ipotezelor de calcul ce au stat la baza întocmirii 

studiului iniţial 

- diferenţe între indicatorii fizici prevăzuţi în Studiul de fezabilitate iniţial şi 

situaţia actuală a lucrărilor executate 

Lipsa amenajării albiilor și erodarea continuă a malurilor au produs pagube 

importante: 

- Zeci de gospodării și terenuri agricole inundate 

- Poduri și podețe distruse la fiecare viitură 

- Pierderi importante de suprafețe agricole 

Prezentul studiu își propun actualizarea indicatorilor tehnici și economici ca urmare 

a execuției lucrărilor, a modificărilor rezultate datorită situațiilor neprevăzute și a 

extinderii rețelei în zone dezvoltate ulterior întocmirii studiilor de fezabilitate inițial 

din anul 2006. 

Totodată sunt necesare modificări la termenul de execuție a lucrărilor și prelungirea 

termenului cu 24 de luni. 

      Realizarea investiţiei propuse prin prezentul proiect contribuie la 

îndeplinirea cerinţelor impuse României prin Tratatul de Aderare la Uniunea 

Europeană. 

Necesitatea  efectuării investiţiei rezultă din dorința de creştere a stării de sănătate 

a populaţiei din cele două zone, precum şi îmbunătăţirea stării mediului înconjurător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

 

11 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţia 

comunitară sau 

creeaza cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

 preconizate 

Obiectivul major al acestor obiective de investiții este de a îmbunătăți infrastructura 

de apă/apă uzată în județele Alba și Sibiu pentru a se asigura obligațiile de 

conformare, conform Tratatului de Aderare :  

• Asigurarea unor servicii adecvate de apă și de canalizare, la tarife accesibile.  

• Asigurarea unei calități adecvate a apei potabile în toate aglomerările urbane.  

•         Îmbunatățirea calității cursurilor de apă.  

• Crearea de structuri eficiente și novatoare de management al apei. În 

conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de 

investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit 

legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 

milioane lei.   

        Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost  fost avizați  în 

Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, 

Aviz nr.43/15 decembrie 2017, conform prevederilor art.21 din Hotărârea de 

Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. 

        Prin intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normative, se modifică 

anexa II/1  din Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2 - Program-

pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică", iar conform deciziei 

Primului ministru Emil BOC din sedinta de Guvern din 04,08,2010, anexele la 

proiectele de hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai 

obiectivelor de investitii se transmitla Secretariatul General al Guvernului  în formă 

neclasificată. 

  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

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

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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. 

21   

Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii  

 

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

4. Impactul asupra mediului În zona orașului Zlatna și în localitățile aparținătoare (zonă de munte cu 

declivități mari) ploile au caracter torențial și generează viituri cu 

amplitudine deosebite. Viiturile repetate de pe râul Ampoi și de pe afluenți 

au produs inundații, eroziuni puternice a malurilor, modificarea continuă a 

albiilor cursurilor de apă, distrugerea podurilor și a podețelor de acces. 

Lipsa amenajării albiilor și erodarea continuă a malurilor au produs pagube 

importante: 

-Zeci de gospodării și terenuri agricole inundate  

-Poduri și podețe distruse la fiecare viitură  

-Pierderi importante de suprafețe agricole 

Pagubele produse de inundații și eroziuni sunt evidențiate de rapoartele de 

sinteză a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Alba. 

- Având în vedere cuantumul pagubelor înregistrate și posibilitatea producerii 

unor noi pagube, lucrările de amenajare a albiei râului Ampoi și a afluenților 

săi din zona orașului Zlatna sunt necesare și oportune. 

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 pe termen lung (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 propus va conduce la modificări ale veniturilor 

aprobate prin  prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și 

finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a 

apelor a menționat în Anexa nr.II/1 clasificată secret de serviciu. 

 Astfel valoarea obiectivului de investiții a fost avizat  în  Consiliul 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe 

noii indicatori tehnico-economici cu rest de executat menționat în Anexa 

nr. II/1 clasificată secret de serviciu, având Avizul nr. 43/15 decembrie 

2017, 

 

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:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din 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 modificărilor 

veniturilor şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

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;                                          

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 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

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 proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

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 

 

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 de 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 elaborat proiectul de  Hotărâre a  Guvernului pentru modificarea 

anexei nr. II/1 din Hotărârea Guvernului   nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea 

zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului 

din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 

2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, care în forma 

prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre aprobare. 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL MEDIULUI 

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 

 

 

 

 

 

 

 
AVIZĂM FAVORABIL: 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Paul STĂNESCU 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

MINISTRUL  JUSTITIEI 

Tudorel TOADER 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de 

…………………………………..., care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi 

pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI  

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 

 

 

 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

Adriana-Doina PANĂ 

 

 

 

 

 

Teodor-Viorel MELEȘCANU  

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 

FONDURI EUROPENE 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Victor NEGRESCU 

 

 

 

 

Ionuț MIȘA 

 

 

 

        

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Tudorel TOADER 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1484329629

