
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din 

infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă    

 

 

Secţiunea a 2-a -Motivele emiterii proiectului de act normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

 

              În  anexa nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de 

investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 

decembrie 2009, s-au aprobat caracteristicile principale şi indicatorii 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu 

Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”. 

             Întrucât resursele financiare alocate de la bugetul de stat 

acestui obiectiv de investiţii sunt insuficiente, pentru realizarea 

următoarelor lucrări -  regularizare albie râu Someşul Mic pe o 

lungime de 4,10 km, îndiguire incintă aeroport pe o lungime de 4,55 

km şi  regularizare afluenţi  pe o lungime de 3,85 km, în prezent este 

în desfăşurare procedura de accesare de fonduri externe 

nerambursabile din Programul POS Mediu - Axa prioritară 5. 

1
1
. În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Schimbări preconizate 

 

            Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexă se face 

din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor 

aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal 

constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate 

potrivit legii. 

            Actualizarea valorii de investiţie la obiectivul de investiţie 

„Amenajare râu Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul 

Cluj”, s-a făcut în conformitate cu prevederile art.43 alin.(2) din 

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

completările ulterioare, conform căruia „ordonatorii principali de 

credite, pe propria rǎspundere, actualizeazǎ şi aprobǎ valoarea 

actualizată a fiecǎrui obiectiv de investiţii/proiect de investiţie ţi a 

lucrărilor de intervenţie, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.  

 

         Astfel, valoarea  obiectivului de investiţii „Amenajare râu 



Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj” a fost 

actualizată în preţuri la data de 31.05.2013 şi aprobată prin Devizul 

General al investiţiei, Devizul General pentru restul total de executat 

şi  Devizul General pentru restul de executat care se finanţează din 

fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - Axa 

prioritară 5, de către ordonatorul principal de credite . 

 

 

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.1 Impactul    

asupramediului 

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) 

 

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: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 



(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) contribuţiide 

asigurări 

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 cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii 

 

Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexă se face din 

fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - Axa 

prioritară 5, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, 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 

 

Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative învigoare, 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 

UniuniiEuropene 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

5. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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. 

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 Schimbărilor Climatice. 

 

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 de 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 a Guvernului pentru 

modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr.1417/2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de 

mediu şi dezvoltare durabilă, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele 

interesate şi pe care îl supunem spre aprobare. 
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