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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
la Hotărârea Guvernului privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice 

şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului 

aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin 

Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – 

Bârlad, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare 

a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării 

 

 

 

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

funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi 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 şi 

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. 35 alin. (5^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare, se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul 

apelor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, să înscrie în cartea funciară dreptul de 

proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea 

Administraţiei Naţionale „Apele Române”. 

 

În cursul anului 2013 Administraţiile Bazinale de Apă Crişuri, Dobrogea - Litoral şi Prut 

- Bârlad, unităţi cu personalitate juridică din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române”, au realizat lucrări de cadastru pentru o parte din bunurile imobile aflate în domeniul 

public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, lucrări care s-au 

finalizat cu înscrierea respectivelor imobile în cărţi funciare. Ca urmare a executării cu aparatură 

specifică de mare acuratețe a măsurătorilor necesare lucrărilor de cadastru şi publicitate 

imobiliară au rezultat o serie de neconcordanţe privind suprafeţele şi adresele unor bunuri 

imobile înscrise în domeniul public al statului. Corectarea acestor neconcordanţe se va realiza 

prin modificarea şi completarea corespunzătoare a datelor de identificare înscrise 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. 

 

Bunurile de natura domeniului public neevaluate în expresie bănească la data întocmirii 

inventarului, au fost înregistrate în evidenţa tehnico – operativă în unităţi naturale sau natural-  

convenţionale conform Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 şi a Circularei Ministerului Finanţelor Publice nr. 

61039/2001.  
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Unul dintre aceste bunuri imobile este și „Lacul natural Tăbăcărie” înregistrat cu valoarea 

de 1 leu la numărul M.F.P. 63934 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Pentru astfel de bunuri, la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice aprobată  prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că: „Toate activele fixe 

corporale aflate în proprietatea publică şi care în prezent sunt înregistrate în evidenţa 

tehnicooperativă în unităţi naturale vor fi evaluate, în condiţiile prevăzute la art. 2
1
, de o 

comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 

reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate 

până la finele anului 2010.” 

 

  Având in vedere faptul că Administrația Națională „Apele Române”, care administrează 

bunuri din domeniul public al statului în baza Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare, are în administrare bunuri imobile înregistrate cu valoarea de 1 leu, a fost 

întocmită o metodologie pentru evaluarea acestor bunuri, aprobată prin Hotărârea nr. 8 din 

06.12.2010 (art. 8) a Consiliului de Conducere al Administrației Naționale „Apele Române”. 

 

Propunerea de modificare a valorii de inventar a bunului imobil „Lacul natural 

Tăbăcărie” înregistrat cu numărul M.F.P. 63934 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 

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

cu modificările şi completările ulterioare, are la bază procesul verbal întocmit de către comisia 

de evaluare constituită la nivelul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral. 

 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

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

întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. 

Centralizarea inventarului se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se supune spre 

aprobare Guvernului. 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 

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

modificările şi completările ulterioare, 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. 

 

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

modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor 

bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – 

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi 

Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 

respectiv ca urmare a evaluării, care a în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate 

și pe care-l supunem spre adoptare. 
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