
  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 1 din Hotărârii 

Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului 

pentru mediu a lucrărilor de  înlăturare si prevenire a efectelor calamităţilor 

naturale produse de inundaţii 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic – Termenul prevăzut la alin. (1) al art. 1 din Hotărârea 

Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru 

mediu a lucrărilor de  înlăturare si prevenire a efectelor calamităţilor naturale 

produse de inundaţii, publicată ȋn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 

din 21 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data 

de 31 decembrie 2013. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VICTOR-VIOREL  PONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

          Hotărâre a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) 

al art. 1 din Hotărârii Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din 

bugetul fondului pentru mediu a lucrărilor de  înlăturare si prevenire a efectelor 

calamităţilor naturale produse de inundaţii 

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 

 1. Descrierea 

situaţiei actuale 

  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 s-a aprobat alocarea  din 

bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 438.383 mii lei in 

perioada 2010-2012 pentru continuarea si finalizarea unor 

lucrări de înlăturare si prevenire a efectelor calamităţilor naturale 

produse de inundaţii. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea 

finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări 

destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene 

meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, 

aferente unor obiective din domeniul public al statului, fondurile 

prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 508/2010, au fost 

suplimentate cu suma de 64.670 mii lei. 

Având in vedere ca Administraţia Fondului pentru Mediu nu 

poate asigura până la finele anului 2012 ȋntreaga valoare 

prevazută pentru finanţarea integrală a obiectivelor de investiţii, 

este necesară prorogarea termenului prevăzut pentru perioada de 

finanţare până la data de 31 decembrie 2013. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se prelungeşte 

perioada de realizare a lucrărilor destinate prevenirii şi înlăturării 

efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la 

lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din 

domeniul public al statului, pentru obiectivele de investiţii 

prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 508/2010, până 

la data de 31 decembrie 2013.  

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. 

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 

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 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 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, 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 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. 

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 

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 

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 

Proiectul de act normativ are avizul 

Consiliului Legislativ. 



  

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 

Proiectul de act normativ a fost afişat pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului 

şi Pădurilor, fiind îndeplinită procedura 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică prevăzută de Legea 

nr. 52/2003, cu completările ulterioare. 

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 a necesitat un 

astfel de demers. 

 

 

 

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 este cazul. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturatul prezentul proiect de 

Hotărâre a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 1 din 

Hotărârii Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului 

pentru mediu a lucrărilor de  înlăturare si prevenire a efectelor calamităţilor naturale 

produse de inundaţii, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate 

şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

Rovana PLUMB 

 

 

 

Avizăm favorabil: 
 

 

 

VICEPRIM- MINISTRU  

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 

Florin GEORGESCU 

 

 

 

MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 

Mircea DUŞA  

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

Mona Maria PIVNICERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ro/gheorghe-ialomitianu__l1a110289.html


  

SECRETAR DE STAT, 

CONSTANTİN EMİL MOŢ 

 

 

SECRETAR GENERAL,  

MIRCEA POPA 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT, 

DRAGOŞ  IONUŢ BĂNESCU 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ 

Director General Adjunct, 

SPERANŢA MUNTEANU 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE DURABILA SI PROGRAME 

INVESTITIONALE VERZI 

Director General, 

LUCİAN PRİCİNĂ 

 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA AUTORITATEA PENTRU INUNDAŢII ŞI 

MANAGEMENTUL APELOR 

Director General, 

SİMONA OLİMPİA NEGRU 

 

 

 

 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” 

Director General, 

VASİLE PİNTİLİE 


