
 1

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română cu statut de regie 

autonomă de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune 

economică şi autonomie financiară şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 

Bunurile administrate de Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi a unităţilor 

din subordine sunt 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 si 

completările ulterioare.  

Proiectul de act normativ se referă la actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului date în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 

având în vedere: 

1. Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, 

care sunt propuse la casare, având o avansată uzură fizică şi morală şi durata de viaţă normată 

depăşită, menţinerea lor în funcţiune nemaifiind justificată. Bunurile sunt cuprinse în Anexa 1 la 

prezentul act normativ şi sunt, în general, de natura: 

a) echipamente de tehnică de calcul şi telecomunicaţii, (calculatoare PC, staţii de lucru, 

utilizate ca sisteme de prognoză şi afişare informaţii meteorologice, inclusiv de la radarele 

meteorologice, echipamente de comunicaţii, imprimante, etc.), achiziţionate în cadrul 

programului Sistem Meteorologic Integrat Naţional – SIMIN, implementat în perioada 2001 – 

2003, realizate tehnologic la nivelul anului 2000, care nu mai pot fi utilizate şi care au fost 

înlocuite cu echipamente din generaţia tehnologică actuală; 

b) racorduri electrice şi telefonice desfiinţate; 

c) infrastructura pentru instalare antene radiocomunicaţii; 

d) constructii anexă ce vor fi demolate; 

e) aparatură meteorologică clasică instalată în platformele meteorologice, uzată fizic şi 

moral, la care s-a renunţat. 

Consiliul de Administraţie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie a aprobat 

scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul public al statului prin 

Hotărârea nr. 6 / 28.06.2013. 

Pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării, în conformitate cu 

prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 

al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se impune ca bunurile să fie trecute în 

patrimoniul privat al statului. 

2. Obţinerea de bunuri imobile noi, cuprinse în Anexa nr. 2, care trebuie înscrise în 

inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultate din: 

a) bunuri (terenuri şi clădiri pentru funcţionarea staţiilor meteorologice), achiziţionate / 

realizate cu fonduri de la bugetul de stat, în numele şi pentru Statul Român. Este cazul bunului 

„Clădire staţie meteo Adamclisi” (achiziţionat în baza Contractelor de Vânzare Cumparare din 

27.11.2003 şi 03.06.2004), întabulat ca proprietate a Statului Român, în administrarea 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie. De asemenea pentru bunurile „Clădire staţie meteo 
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Dej” (construită în anul 2006 şi recepţionată în baza Procesului Verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor nr. 7569 / 15.12.2006) şi “Teren staţie meteo Dej” (achiziţionat în baza 

Contractului de Vânzare Cumparare nr. 819 / 25.05.2004), Administraţia Naţională de 

Meteorologie, prin împuternicitul său, a depus la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, 

Declaraţia autentificată nr. 1596 / 31.07.2013, prin care solicita înscrierea dreptului de 

proprietate publică a Statului Român pentru cele doua imobile şi dreptul de administrare pentru 

Administraţia Naţională de Meteorologie. Acest demers al Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie a fost acceptat şi ca urmare în Cartea Funciara a municipiului Dej cu nr. 54827 a 

fost notată aceasta declaraţie.  

b) bunuri achiziţionate în vederea organizării dezvoltării şi funcţionării Sistemului 

Meteorologic Integrat Naţional - SIMIN, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1.073/1999 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru 

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în favoarea Companiei Naţionale „Institutul 

Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”- S.A. (I.N.M.H.), în scopul 

implementării şi funcţionării Sistemului Meteorologic Integrat Naţional - SIMIN. Este cazul 

bunului „Staţia meteo automată MAWS 301 SM Bǎneasa”. 

3. Schimbarea caracteristicilor (denumire, descriere tehnică, vecinătăţi, adresă, valoare de 

inventar) unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, cuprinse în Anexa nr. 3, 

ca urmare a: 

a) efectuării unor lucrări de investiţii / modernizări care au fost finalizate şi reevaluate, 

conform legii.  

b) efectuării lucrărilor tehnice de cadastru sau a revizuirii măsurătorilor iniţiale, evaluării 

terenurilor (care în prezent sunt înregistrate în unităţi naturale şi la valoarea de 1 leu şi care au 

fost evaluate de către o firmă autorizată, respectiv de către SC PUBLIC AGENCY S.R.L., 

potrivit prevederilor art. 3. din Ordonanţa Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi 

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

completările ulterioare). Pentru bunurile unde există diferenţe între suprafeţele înregistrate şi cele 

rezultate din măsuratorile cadastrale, facem urmatoarele precizari: 

- Nr. MFP 62767 – Teren SM Sulina: În Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al statului, Anexa 5 la Hotărârea de Guvern nr. 45 / 2003 şi Anexa 3 la Hotărârea de 

Guvern nr. 15 / 2004, la nr. MFP 62767 este înscrisă suprafaţa de 1.400 mp. În mod eronat, fără 

nici un document justificativ, aceasta suprafaţă a fost modificată, în Anexa 13 la Hotărârea de 

Guvern nr. 2060 / 2004 fiind înscrisă suprafaţa de 195,93 mp, suprafaţă preluată şi în Anexa 12 

la Hotărârea de Guvern nr. 1705 / 2006, cu modificǎrile si completǎrile ulterioare. În fapt, 

suprafaţa reală şi corectă este 1.400 mp, intabulată în Cartea Funciara nr. 30345, ca proprietate a 

Statului Român, în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

- Nr. MFP 62801 – Teren staţie meteo Târgu Jiu: a fost înscris iniţial în Inventarul 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului cu suprafaţa de 9.000 mp. Actualmente, prin 

aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 111 / 09.02.2011, prin care a fost retrocedată către persoanele 

îndreptăţite, în condiţiile legii, o suprafaţǎ de teren de 3.662 mp, bunul figurează în Inventar cu 

suprafaţă de 5.338 mp. Această suprafaţă este incorectă, diferită faţă de realitate, deoarece 

suprafaţa iniţială înscrisă în Inventar (9.000 mp) a fost eronată.  
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Comitetul Executiv al fostului Sfat Popular al Regiunii Oltenia, prin Decizia nr. 788 din 

29.06.1962, transmite din administrarea sa operativă, în administrarea operativă a Direcţiei 

Apelor Olt-Jiu - Sibiu, terenul în suprafaţă de 9.000 mp, situat în intravilanul oraşului Târgu Jiu, 

necesar construirii unei staţii şi platforme meteorologice. Ulterior, din cei 9.000 mp, prin Ordinul 

nr. 3 din 28.02.1975, se transmite  Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului 

Târgu Jiu, o suprafaţă de 560 mp din acest teren, pentru realizarea unui drum de acces pentru 

microcolonie. Din planul de situaţie anexat acestui Ordin reiese faptul că, suprafaţa reală iniţială 

a terenului Staţiei Meteorologice Târgu Jiu nu era de 9.000 mp. Dupa un calcul aproximativ (cu 

datele din planul de situaţie), suprafaţa reală iniţială era de cca 8.190 mp. Suprafaţa rămasa prin 

aplicarea Ordinului nr. 3 din 28.02.1975 (diminuare cu 585 mp real) este de cca 7.605 mp. Prin 

Protocolul nr. 1069 / 31.03.1999, Compania Naţională „Institutul Naţional de Meteorologie, 

Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”- S.A (actualmente Administraţia Naţională de 

Meteorologie) – Centrul Meteorologic Regional Oltenia, preia de la Regia Autonoma “Apele 

Române” R.A, suprafaţa de teren de 9.000 mp, fără a fi făcute masurătorile topografice. Este 

evident că suprafaţa preluată este incorecta, din aceasta nefiind scăzuţi nici măcar cei 585 mp 

transmişi la Comitetul Executiv al Consiliului Popular al municipiului Târgu Jiu. Nefiind 

efectuate măsuratori topografice, putem aprecia că suprafaţa preluată de Compania Naţională 

„Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”- S.A (actualmente 

Administraţia Naţională de Meteorologie) – Centrul Meteorologic Regional Oltenia , a fost de 

cca 7.605 mp. Primele măsuratori cadastrale au fost efectuate în anul 2010, luna octombrie, la 

solicitarea Centrului Meteorologic Regional Oltenia, iar suprafaţa corectă şi reală rezultată din 

măsurători a fost de 7.245 mp. Datorită faptului că terenul era in litigiu, fiind revendicat, nu s-a 

putut face întabularea şi nici actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al statului. Din suprafaţa de teren reală, măsurata de 7.245 mp, prin Hotărârea 

de Guvern nr. 111 / 09.02.2011 a fost retrocedată către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, 

o suprafaţǎ de teren de 3.662 mp. Terenul ramas, în suprafata de 3.583 mp a fost întabulat in 2 

(douǎ) loturi, cu suprafeţele de 2.590 mp (Carte Funciara nr. 46339), respectiv 1.060 mp (Carte 

Funciara nr. 46194), în total 3.650 mp, diferenţa fiind în marja de eroare pentru diferite tipuri de 

mǎsuratori.  

- Nr. MFP 62835 – Teren staţia meteo Câmpeni: Bunul imobil a fost preluat de Compania 

Naţională „Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”- S.A 

(actualmente Administraţia Naţională de Meteorologie) – Centrul Meteorologic Regional 

Transilvania Sud, de la Regia Autonoma “Apele Române”, prin Protocolul nr. 1069 / 31.03.199, 

încheiat ca urmare a emiterii Hotărârii de Guvern nr. 980 / 29.12.1998, fără a fi făcute 

măsurătorile topografice. De la data preluării şi până în prezent situaţia patrimonială privind 

acest teren nu a suferit modificări. În mod eronat, fără nici un document justificativ 

(documentaţie cadastrală), bunul imobil a fost înscris în Inventarul centralizat al bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al statului cu suprafaţa de 1.556 mp. Supraţata corectă şi reală, 

certificată prin documentaţia cadastrală este de 1.149 mp, suprafaţă întabulată în Cartea Funciara 

nr. 71267. 

- Nr. MFP 114954 – Teren staţie meteo Ţebea: Bunul a fost înscris iniţial în Inventarul 

centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, cu suprafaţa de 2.273 mp, 

cuprinzând 2 (douǎ) suprafeţe de teren, necontigue:  
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a. terenul în suprafaţǎ de 1.591 mp, categoria de folosinţǎ „curţi construcţii”: 

1. teren aferent clǎdire şi anexe staţia meteo Ţebea, cu suprafaţa construitǎ la 

sol de 286 mp, înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al statului la nr. MFP 1149520 - „Clǎdire staţie meteo Ţebea”; 

2. teren „curţi” în suprafaţǎ de 1.305 mp.    

b. terenul în suprafaţǎ de 682 mp, categoria de folosinţǎ „extravilan”, pe care era 

amenajatǎ platforma de masurǎtori meteorologice. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 111 / 09.02.2011 au fost retrocedate cǎtre persoanele îndreptǎţite, 

în condiţiile legii, o suprafaţǎ de teren de 1.305 mp şi în totalitate bunul „Clǎdire staţie meteo 

Ţebea” (clǎdire şi terenul aferent – 286 mp), în fapt întreg terenul de la punctul a, aşa cum este 

specificat în Nota de Fundamentare. În mod eronat în Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 111 / 

2011, suprafaţa de teren ocupatǎ de construcţia retrocedatǎ (286 mp), nu a fost specificatǎ, astfel 

cǎ actualmente în Anexa 12 la Hotărârea de Guvern nr. 1705 / 2006, bunul imobil „Teren staţie 

meteo Ţebea” este înscris incorect cu o suprafaţǎ de 968 mp. Dacǎ din aceastǎ suprafaţǎ (968 

mp) este scǎzutǎ şi suprafaţǎ teren aferentǎ bunului „Clǎdire staţie meteo Ţebea” (amprenta la 

sol 286 mp), rezultǎ o suprafaţǎ de 682 mp, ramasǎ pentru bunul „Teren staţie meteo Ţebea”. În 

urma masurǎtorilor cadastrale, a rezultat o suprafaţǎ realǎ şi corectǎ de 675 mp, întabulatǎ in 

Cartea Funciara nr. 60321, diferenţa fiind în marja de eroare pentru diferite tipuri de mǎsuratori.  

4. Schimbarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al 

statului, cuprinse în Anexa nr. 4, ca urmare a: 

a) efectuării unor lucrări de investiţii / modernizari care au fost finalizate şi reevaluate, 

conform legii. 

b) reevaluării bunurilor aparţinând patrimoniului public al statului dat în administrarea 

regiilor autonome, efectuate cu respectarea prevederilor art. 13 din anexa la Ordinul ministrului 

economiei şi finanţelor nr. 3.471 / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi armonizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 

Consiliul de Administraţie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie a aprobat valorile 

evaluate şi reevaluate prin Hotărârile nr. 2 / 24.02.2012 şi nr. 9 / 13.09.2013. 
 

Facem precizarea că, atât terenurile cât şi celelalte bunuri din Anexele nr. 2, 3 şi 4, nu fac 

obiectul vreunei notificări, potrivit prevederilor Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nici vreunei acţiuni în revendicare sau 

vreunui litigiu şi nu sunt grevate de sarcini. 
 

Proiectul astfel iniţiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, 

asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, potrivit 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.  
 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52 / 2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, acesta fiind 

publicat pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
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Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705 / 2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care în forma 

prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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