
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 
 
 

 
 

  H O T Ă R Â R E 

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

 „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt”  

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

                                                                

Art.1.  

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Regularizarea 

râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt”, prevăzuţi în anexa, care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre.  

 

Art.2. 

Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din fonduri externe 

nerambursabile postaderare POS Mediu - Axa prioritară 5 – Implementarea 

infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la 

risc, Domeniu major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor  de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

 

 



 

 

 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:  poziţia 5 din Anexa nr. 

IB, precum şi anexa nr. III/5, privind Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-

economici ai obiectivelor de investiţii  „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, 

judeţul Olt”, la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.343 din 21 mai 2007, cu 

modificările ulterioare.  

 

 

 

PRIM–MINISTRU 

 

VICTOR VIOREL PONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     

Anexă la H.G nr............. 
 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 
 
 

 

 

’’ REGULARIZAREA RÂULUI OLTEŢ ÎN ZONA ORAŞULUI BALŞ, JUDEŢUL 

OLT” 

 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului şi Pădurilor 

BENEFICIAR:             Administraţia  Naţionalǎ “Apele Române”  - Administraţia Bazinală 

de Apă Olt 

AMPLASAMENT:      în albia minoră şi majoră a  râului Olteţ pe ambele maluri ale acestuia 

în oraşul Balş, judeţul Olt. 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                 mii lei                  42.507 *)          

  (în preţuri valabile la 31.10.2011; 1 Euro=4,3243 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                              mii lei                   36.075 

              
 

 

 - Eşalonarea investiţiei  

Anul I             INV                                                                               mii lei                     28.000 

                       C+M                                                                              mii lei                     24.000 

Anul II            INV                                                                               mii lei                     14.507 

                       C+M                                                                              mii lei                     12.075 

 

- Capacităţi:   

- diguri                                                        km                           4,21 

- parapet                                                                                     km                           0,54 

- regularizare albie                                km                           4,50 

 

- Durata de realizare a investiţiei                                                       luni                           18 
 

 

FACTORI DE RISC 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu 

- Axa prioritară 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele 

cele mai expuse la risc, Domeniu major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor,  de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. 

. 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 

 



 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1.  Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii 

 „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt”.  

 

Secţiunea a 2-a.  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele 

activităţi umane, cum ar fi creşterea numărului de aşezări umane şi a obiectivelor socio-

economice aflate în zone inundabile, precum şi reducerea capacităţii de retenţie naturală 

a apei prin exploatarea terenurilor dar şi schimbările climatice înregistrate contribuie la 

creşterea probabilităţii apariţiei inundaţiilor. 

Astăzi se cunoaşte cu precizie faptul ca activităţile umane, cu intervenţiile antropice 

în procesele naturale, au modificat considerabil situaţia în aproape toate bazinele 

hidrografice. Deşi inundaţiile constituie un fenomen natural, ele pot fi intensificate ca 

urmare a deteriorării mediului înconjurător, spre exemplu, modificarea sistemelor de 

colectare a apelor prin urbanizare, practici agricole inadecvate, despăduriri. Este una 

dintre cauzele pentru care, în multe situaţii, impactul inundaţiilor, exprimat în termeni de 

viaţă şi sănătate umană, dar şi în pierderi economice, a crescut simţitor. 

 În ultimii ani,  s-a impus tot mai mult un nou mod de abordare a problemei apărării 

împotriva inundaţiilor. În această abordare, determinarea pericolului potenţial la 

inundaţii inclusiv prevenirea inundaţiilor, nu se mai poate limita doar la acele inundaţii 

cu frecvenţa mare de apariţie, ci trebuie avute în vedere în special inundaţiile cu 

frecvenţă medie de apariţie, având  o probabilitate de depăşire de 1% şi evenimentele 

rare, acestea fiind cele mai periculoase pentru viaţa umană. 

Managementul inundaţiilor este o activitate intersectorială, multidisciplinară şi 

cuprinde managementul resurselor de apă, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, 

protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii de transport, a  



 

construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală – fiecărui sector revenindu-i 

realizarea unor acţiuni specifice. 

Adoptarea unor măsuri comune în aceste domenii trebuie să vizeze atât reducerea 

pagubelor, prin acţiuni pasive, care nu influenţează în nici un fel desfăşurarea 

fenomenului de inundaţii, dar reduc pagubele, cât şi prin acţiuni active de reducere a 

pericolului cu efecte asupra derulării evenimentelor, influenţând probabilitatea lor de 

apariţie şi în special intensitatea evenimentelor. 

Activităţile de management al inundaţiilor se constituie într-o problemă de politică, de 

planuri şi programe pe termen scurt, mediu şi lung, având ca scop protecţia vieţii, a 

bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului de inundaţii. 

Prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor reprezintă un proces ce se 

derulează pe o perioadă lungă de timp, care începe anterior apariţiei dezastrului şi 

converge spre reducerea pagubelor produse de inundaţiile viitoare.  

În ultimul deceniu, practic în fiecare an în România s-au înregistrat viituri importante, 

unele cu caracter istoric, în cursul cărora s-au produs pierderi de vieţi omeneşti şi mari 

pagube materiale. 

Protecţia populaţiei împotriva inundaţiilor cu structuri de apărare este un obiectiv 

strategic, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de management al riscului 

la inundaţii pe termen mediu şi lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 ale 

cărui măsuri se vor materializa gradual până în anul 2035, pentru reducerea, atât a 

numărului de persoane expuse riscului potenţial de inundaţii, la cca. 350.000 de locuitori, 

cât şi a numărului de pierderi sistematice de vieţi omeneşti.  

Riscul la inundaţii poate fi diminuat prin măsuri structurale, reprezentate de: bariere, 

baraje, diguri, regularizarea cursurilor de apă, îmbunătăţiri ale albiilor, drenare, cresterea 

suprafeţei de pădure, etc, si prin măsuri nestructurale: prognozarea si avertizarea 

inundaţiilor, pregătire, planificare, evacuare, sensibilizarea publicului, reglementarea 

utilizării terenurilor, achiziţia şi strămutarea proprietăţilor, despăgubiri, etc, costul fiind 

însă elementul hotărator.  

 Viiturile din ultimii anii au scos în evidenţă gradul încǎ mǎrit de expunere la riscul 

inundaţiilor a comunităţilor umane datoritǎ fenomenelor meteorologice periculoase. 



 

Localitatea Balş din judeţul Olt, având o populaţie de cca. 22.000 locuitori, este 

amplasată pe cursul mijlociu al râului Olteţ. Râul traversează localitatea de la Nord la 

Sud.  

Pe malul drept, aproximativ la limita amonte a localităţii, se află pârâul 

Gemărtălui, singurul afluent al Olteţului în zona localităţii.  

Periodic localitatea Balş este inundată în principal de viiturile produse pe Olteţ şi 

în secundar de cele ale pârâului Gemărtălui. 

În urma schimbării morfologiei albiei s-a renunţat la o parte din soluţiile vechi ale 

proiectului din anul 2006. 

 

     2. Schimbări preconizate 

 

Investiţia „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt” va 

aborda reducerea numărului de inundaţii în zonele cu risc ridicat la inundatii, protecţia 

construcţiilor din zonele adiacente malurilor, drumurilor şi asigurarea spaţiului vital 

pentru transportul debitelor mari lichide şi solide şi pentru reducerea gradului de poluare 

a apei. 

Soluţiile propuse pentru prezenta investiţie constau  în păstrarea unei părţi din soluţiile 

vechi aprobate prin H.G nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare , dar amplasate altfel conform noii morfologii a albiei: 

- diguri din materiale locale fără consolidare pe o  lungime de 1700 m; 

- diguri din materiale locale cu consolidare de mal din gabioane umplute cu 

saci pe taluz pe lungimea de  2,508 m; 

- parapet din beton pe lungimea de 540 m; 

- traverse antierozionale pe lungimea de 640 m ; 

- subtraversări 7 buc. 

Lucrările de amenajare sunt amplasate în albia minoră, terenuri în administrarea 

A.N. Apele Române şi  ale primariei  Balş. 

Lucrările hidrotehnice proiectate respectă criteriile şi principiile de evaluare a 

soluţiilor tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001/oct.2008. Ele se 

încadrează în schema directoare de amenajare şi management al bazinului hidrografic Olt 



 

şi sunt corelate cu lucrările hidrotehnice existente, sau prevăzute în zonă şi în întreg 

bazinul hidrografic Olt. 

Regularizarea cursului de apă va fi încadrată în planurile de amenajare complexă a 

bazinului şi se vor respecta următoarele prevederi generale: 

- reglementările tehnice privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în 

exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; 

-  sistematizarea teritorială din punct de vedere al dezvoltării social-economic 

şi al potenţialului turistic; 

- la încadrarea în mediul riveran, sunt cuprinse în special variante ale 

amenajărilor care îmbogăţesc şi înfrumuseţează peisajul, în special la 

traversarea localităţilor, în lungul căilor de comunicaţie, precum şi în zonele 

turistice. 

Soluţiile tehnice  

Digul de apărare 

Digul  de forma trapezoidală, va avea laţimea la coronament de cca 4,00 m, panta 

taluzurilor fiind 1:3 pentru taluzul aval şi 1:2 pentru taluzul amonte. 

 Prismul exterior al digurilor se va realiza din material predominant nisipos, iar 

prismul udat din material prăfos - argilos, cu permeabilitate mai mică. 

Consolidarea de mal 

La baza malului se amplasează o saltea de fascine de nuiele 60 cm grosime având 

lăţimea de 6,0 m (compusă din 4 rânduri de fascine de 15 cm grosime fiecare). Aceasta 

se fundează pe patul albiei regularizate. Salteaua va fi lestată cu piatra brută. 

Peste saltea se amplasează un prism de reazem din gabioane compus din 2 

elemente (coşuri) după cum urmează : 

            - primul coş are dimensiunea 2.0x1.0x3.0; 

                             - al doilea coş are dimensiunea 1.0x1.0x3.0. 

Aceste coşuri se căptuşesc cu geotextil (600g/mp) şi se umplu cu saci de geotextil 

(0.5x0.8 m) – 0.05 mc/sac, sacii fiind umpluţi cu material excavat prin regularizare. 

Feţele văzute ale coşurilor se acoperă cu o folie biodegradabila preînsămânţată. 

Pe taluz, deasupra nivelului superior al prismului de reazem se amplasează o folie 

de geotextil antierozionala (g = 300g/mp). Peste aceasta se amplasează o saltea gabioane 



 

3.0x3.0x0.30 care se umple cu saci (0.5x0.8); (0,05 mc/sac, greutate material 300 g/mp) 

umpluţi cu material rezultat din excavaţii. 

Salteaua, astfel amplasată pe taluz, se îmbrăca cu o folie biodegradabilă 

preînsămânţată. La nivelul superior al malului s-a prevăzut o bermă cu lăţimea de 1,0 m 

compusă dintr-un sol fertil inerbat.  

Clasa de importanţă  a lucrărilor din sectorul studiat, conform STAS 4273/1983 şi 

STAS 4068/2 – 1987 este clasa a IV-a.  

Categoria de importanţă a lucrărilor conform H.G. nr. 766/1997  pentru aprobarea 

unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare , şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare , este C – NORMALĂ.  

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici precede stabilirea surselor de 

finanţare şi implicit perioada de derulare a investiţiei care determină impactul economic 

şi impactul asupra mediului de afaceri. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 

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

economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din 

fonduri publice se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 28 milioane lei, iar 

alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că documentaţiile tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate 

de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

Valoarea obiectivului de investiţii a fost avizată în Consiliul Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. 

     3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3 – a.  Impactul  socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

          Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor au ca scop prevenirea 

efectelor distructive ale apelor mari, punerea în siguranţă a obiectivelor economice deja 

existente, precum şi eliminarea pericolului de pierdere a vieţilor omeneşti. Aceste lucrări 

se încadrează în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen 



 

mediu şi lung,  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2010, care defineşte un cadru 

tehnic, instituţional şi legal pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative 

ale inundaţiilor până la niveluri acceptabile (gradual şi procentual), asupra activităţilor 

socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra 

mediului înconjurător pentru următorii  25 de ani, în  perioada 2010 - 2035, ţinând cont 

de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă 

cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru  Dezvoltare Durabilă. 

Investiţia „Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt”este 

necesară şi oportună pentru protejarea locuitorilor şi a obiectivelor social - economice 

din localitatea Balş împotriva pericolelor potenţiale la care acestea pot fi supuse în 

timpul apelor mari (viiturilor) formate pe râul Olteţ sau pe afluentul lui din zonă, pârâul 

Gemărtălui. Lucrările de amenajare a albiei (regularizare) vor proteja : 

- peste 2300 locuitori potenţial afectaţi; 

- gospodării individuale ale localnicilor; 

- alte obiective social-economice (societăţi agricole, societăţi comerciale / 

productive, obiective cu rol de agrement, drumuri judeţene, etc.). 

Scopul lucrărilor propuse prin prezenta investiţie este de a elimina pericolele şi 

pagubele potenţiale provocate de viiturile râului Olteţ şi afluentului sau Gemărtălui în 

zona Balş. 

Lucrările propuse a fi realizate vor avea un impact socio-economic major prin 

amenajarea unitară a bazinelor hidrografice de pe teritoriul României, prin adoptarea 

unui concept nou, adaptat la noile condiţii hidrologice şi meteorologice şi la cerinţele, 

din domeniul mediului, pe care trebuie să le îndeplinim ca ţară membră a Uniunii 

Europene. 

 

   1.1 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 

Mărirea gradului de siguranţă al locuitorilor creează premisele unei dezvoltări 

durabile a zonei prin încurajarea investiţiilor şi implicit crearea de noi locuri de muncă, 

condiţii pentru dezvoltarea turistică şi punerea bazelor unor întreprinderi mici şi mijlocii.  



 

În timpul execuţiei lucrărilor impactul negativ asupra locuitorilor din localităţile 

afectate de lucrări poate fi considerat temporar nesemnificativ, urmând ca după 

terminarea lucrărilor impactul negativ să dispară. 

 

3. Impactul social 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului   

     Lucrările propuse a se executa, de apărare împotriva inundaţiilor, prin caracterul 

lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie, efectele 

secundare negative fiind eliminate prin lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea 

execuţiei investiţiei. 

Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu 

intervenţii minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma 

executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele 

utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. 

Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de 

lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra 

aerului poate fi considerat minor. 

Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea 

fonică va fi crescută. 

Impactul asupra solului poate fi considerat slab semnificativ, numai în zona 

carierelor de pământ. În vederea atenuării acestor efecte, carierele de pământ vor fi 

sistematizate la sfârşitul lucrărilor şi redate folosinţei iniţiale. 

 

     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) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

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       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

a) buget de stat, din acesta:       

Cap.70.01 Servicii şi dezvoltare public, 

locuinţe, mediu şi ape Nu este cazul    

  

Cap.74.01  

Protecţia Mediului 

Nu este cazul      

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

     

7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se face din 

fonduri externe nerambursabile postaderare 



 

POS Mediu - Axa prioritară 5 – Implementarea 

infrastructurii adecvate de prevenire a 

riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la 

risc, Domeniu major de intervenţie 1 – 

Protecţia împotriva inundaţiilor  de la bugetul 

de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi 

Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, precum şi din alte surse legal 

constituite, conform programelor de investiţii 

publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a.  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri  normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normative: 

 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare 

a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii 

de Guvern se abrogă: 

a) poziţia 5 din Anexa nr. IB, precum şi 

anexa nr. III/5, privind Caracteristicile 

principale şi indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiţii  „Regularizarea 

râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul 

Olt”, la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivelor de investiţii 

prioritare din infrastructura de mediu, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.343 din 21 mai 2007, cu 

modificările ulterioare.  

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de 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 permanente 

În vederea adoptării de către Guvern a 

acestui proiect de act normativ, pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

ai obiectivului de investiţii prezentat în 

anexă s-a obţinut avizul Consiliului 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice 

de Interes Naţional şi Locuinţe,  nr. 16, din 

data  de  03 mai  2012, cu anexa aferentă.  

5. 1. Informaţii privind avizarea 

de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, prevăzută de  Legea   nr. 52/2003, acesta fiind 

publicat pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 

     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: 

  -- Prezentul proiect 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 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 elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  

„Regularizarea râului Olteţ în zona oraşului Balş, judeţul Olt”, pe care îl supunem 

examinării şi aprobării Guvernului. 
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