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Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică care funcţionează în 

coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, administrează bunurile din domeniul 

public al statului de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, 

republicată, în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi alte bunuri prevăzute în anexa 

nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, de 

ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, atât pentru 

bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi pentru bunurile aflate în administrarea unităţilor 

din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum şi de autorităţile publice 

autonome, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  

Potrivit punctului 20 din Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de 

regularizare a cursurilor de ape aparțin domeniului public al statului. 

În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, 

este prevăzut inventarul bunurilor administrate de către Administrația Națională “Apele 

Române”. 

Totodată, la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, se prevede că modificările intervenite în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative 

adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor 

publice centrale, aflate în subordinea Guvernului. 

În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 868 alin. 

(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de 

administrare “se constituie prin hotărâre a Guvernului” și “aparţine regiilor autonome sau, după 

caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes 

naţional, judeţean ori local”. 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) și k) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată 



 

 

cu modificări și completări prin Legea nr. 404/2003, printre atribuțiile principale ale 

Administrația Națională „Apele Române” se numără și „administrarea, exploatarea, întreţinerea, 

repararea şi modernizarea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea 

sa”, respectiv “apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în 

administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva 

inundaţiilor, aferente acestora”. 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) punctele 31 și 5 din Statutul de 

organizare și funcționare a Administraţiei Naţionale „Apele Române" aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1176/2005, printre activitățile Administraţiei Naţionale "Apele Române" se 

numără și “propunerea, urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi 

apelor din alocaţii bugetare”, respectiv “inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului din 

domeniul public al statului aflat în administrare”. 

Astfel, au fost promovate lucrări de investiţii din fonduri bugetare, pentru prevenirea 

și înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații, beneficiar fiind Administraţia 

Naţională „Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă. Lucrările care au fost finalizate, 

recepţionate şi puse în funcţiune trebuie să fie incluse în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului şi date în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

prin administrațiile bazinale de apă. 

Prin promovarea prezentului act normativ se are în vedere includerea în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri reprezentând lucrări 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Guvernului, pe baza proceselor-verbale 

de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv de recepție finală, precum și pe baza extraselor de 

Carte Funciară. 

În urma efectuării operațiunii de reevaluare a activelor fixe corporale din domeniul 

public al statului, desfășurată conform prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor 

nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, valorile construcțiilor care se 

înscriu în inventarul centralizat au fost actualizate. Obiectivul “Protecție mal pe râul Bâsca 

Chiojdului în zonele de eroziuni active, sector Chiojdu - Cătina” a fost reevaluat în anul 2014, 

rezultatele reevaluării fiind consemnate în procesul-verbal de Reevaluare nr. 7079/15.12.2014, iar 

în anul 2017, comisiile de reevaluare prin procesele-verbale de Reevaluare nr. 24612/19.12.2017 

și nr. 24756/20.12.2017, au folosit indicele 1, menținându-se astfel valoarea de la precedenta 

reevaluare din anul 2014. Pentru obiectivele “Lucrări de regularizare a râului Agi Cabul pe o 

lungime de 3 km, pe sectorul D.N. 22 - Baraj Cuza Vodă 12” și “Lucrări de corectare a torenților 

pe Valea Irisului în zona comunei Deleni” rezultatele reevaluării sunt consemnate în procesul- 

verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 1637/26.01.2018 la Administrația Bazinală de Apă 



 

 

Dobrogea – Litoral. Pentru obiectivul „Amenajare râu Tecucel pentru apărarea de inundații a 

municipiului Tecuci” rezultatele reevaluării sunt consemnate în Procesul Verbal de Reevaluare 

înregistrat cu nr. 10859/15.12.2017 la Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați.  

În conformitate cu prevederile art. 2ˡ coroborate cu cele ale art. 2² din Ordonanța 

Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

“reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, 

ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când 

valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă” și “începând cu data de 1 ianuarie 2008, 

activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie 

numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor 

legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele 

anului în care s-a efectuat reevaluarea”.  

Având în vedere destinația bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului, acestea sunt de uz și de interes public național, 

realizarea lor fiind finanțată din surse bugetare sau din credite externe. 

Menţionăm că valorile de inventar prevăzute în conţinutul anexei care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre a Guvernului sunt cele înscrise în evidenţele contabile ale 

Administrațiilor Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Dobrogea – Litoral și Prut – Bârlad. 

Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Dobrogea – Litoral și                     

Prut – Bârlad precizează că bunurile imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor cereri de 

revendicare şi/sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, realitatea și 

corectitudinea datelor prezentate aparțin Administrațiilor Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, 

Dobrogea – Litoral și Prut – Bârlad, prin Administrația Națională „Apele Române”, care 

promovează acest proiect prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în temeiul art.1 lit. b) din 

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 

și a altor documente în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009. 

Prezentul act normativ nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, conform prevederilor 

art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de 

prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul                   

public al statului şi darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin 

Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Dobrogea – Litoral și Prut – Bârlad, instituție 

publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care în forma prezentată a fost 

avizat de către ministerele interesate şi pe care-l supunem spre adoptare. 
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