
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

la Hotărârea Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri 

aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale 

„Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

ca urmare a reevaluării 

 

 

Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică cu personalitate juridică care 

funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, administrează 

bunurile din domeniul public de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia 

României, în Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi alte bunuri prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările și completările ulterioare. 

Administraţia Naţională „Apele Române” are în subordinea sa, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statului de organizare şi 

funcţionare a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările şi completările 

ulterioare, 11 administraţii bazinale de apă, instituţii publice, organizate la nivelul bazinelor şi 

spaţiilor hidrografice, având în structura lor sisteme de gospodărire a apelor şi sisteme 

hidrotehnice, unităţi fără personalitate juridică. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 493/2003, începând cu data de 1 ianuarie 2008, 

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

publice se reevaluează cel puţin o dată la 3 ani de către o comisie numită de conducătorul 

instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi.  



De asemenea, la art. 2^1 din Ordonanţa 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, s- a stabilit că: „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.” 

În baza acestor dispoziții legale, precum și a celor prevăzute în Ordinul Ministerului 

Economiei şi Finanţelor nr. 3.471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Administraţia 

Naţională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut- Bârlad a procedat la 

reevaluarea bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului aflate în administrarea sa. 

Rezultatele reevaluării au fost consemnate în procese verbale încheiate de comisiile de 

inventariere și evaluare numite prin decizia directorului administrației bazinale de apă. 

Menţionăm că valoarea de inventar prevăzută în conţinutul anexei care face parte 

integrantă din prezentul proiect de Hotărâre de Guvern este cea înscrisă în evidenţa contabilă a 

administrației bazinale de apă. 

Prin urmare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară actualizarea valorilor de 

inventar ale imobilelor reevaluate, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

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 continuţul instrumentului de prezentare 

şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului     

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului                      

și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12                                  

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din                                                       

domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării care în forma prezentată a fost avizat de 

ministerele interesate și pe care îl supunem spre adoptare. 
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