Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 18 mai 2017

1. Lista nominală a participanților (Miniștri sau, după caz, Secretari de Stat/Secretari Generali):
La şedinţa din 18 mai 2017, ce a început la ora 15:30, au participat:
Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,
Sevil Shhaideh, Viceprim-Ministru, Ministrul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene,
Eugen Constantin Uricec, Secretar de Stat,
Ministerul Mediului,
Maria Cristina Manda, Subsecretar de Stat,
Ministerul Afacerilor Interne,
Monica Dorina Gheorghiță, Secretar de Stat,
Ministerul Afacerilor Externe,
Mircea Dușa, Secretar de Stat, Ministerul
Apărării Naționale,
Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice,
Tudorel Toader, Ministrul Justiției,
Petre Daea, Ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale,
Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale,
Adrian-Marius Rîndunica, Secretar de Stat,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale,
Mihai Tudose, Ministrul Economiei,
Petre Iulian Niculescu, Secretar de Stat,
Ministerul Economiei
Toma Florin Petcu, Ministrul Energiei,
Iulian Robert Tudorache, Secretar de Stat,
Ministerul Energiei,
Dragoș Titea, Secretar de Stat, Ministerul
Transporturilor,
Petre Neacșa, Secretar General, Ministerul
Transporturilor,

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
Florian Dorel Bodog, Ministrul Sănătății,
Alexandru Oprean, Secretar de Stat,
Ministerul Culturii și Identității Naționale,
Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,
Serban Constantin Valeca, Ministrul
Cercetării și Inovării,
Marina Manuela Catrina, Secretar de Stat,
Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale,
Marius-Alexandru
Dunca,
Ministrul
Tineretului și Sportului,
Mircea Titus Dobre, Ministrul Turismului,
Ovidiu Cristian Iane, Secretar de Stat
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice
și Dialogului Social,
Viorel Ilie, Ministrul pentru Relația cu
Parlamentul,
Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru
Fondurilor Europene,
Bogdan Mănoiu, Secretar de Stat pentru
Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor
Externe,
Mihai Busuioc, Secretar General al
Guvernului
Alina Petrescu - Consilier de Stat,
Purtător de Cuvânt al Guvernului.

Declarațiile susținute de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi
accesate aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-premierul-soringrindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern1495119537
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2. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute

I. PROIECTE DE LEGI
1.

PROIECTUL LEGII prevenției

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/LG-6.pdf
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și
Justiției Sociale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Educației
Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin proiectul de lege se urmărește instituirea unor instrumente care să asigure prevenirea
săvârșirii de contravenții, stabilind în sarcina autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de
control, constatare și sancționare a contravențiilor:
A. măsuri concrete privind informarea, instruirea și îndrumarea;
B. obligația de a aplica, în anumite condiții și în cazul săvârșirii anumitor fapte
contravenționale, sancțiunea contravențională a avertismentului împreună cu stabilirea
unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp (care nu
poate depăși 90 de zile calendaristice) pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
A. În ceea ce privește măsurile de informare, instruire și îndrumare, prin proiectul de lege se
stabilește:
 în sarcina autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de control, constatare și
sancționare a contravențiilor, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea
acestora, obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, să elaboreze
şi difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni
special dedicate informării publice privind:
a) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea
activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor
contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt
supuse acestor activități;
b) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
c) legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pentru care
autoritatea/ instituția publică are competențe de constatare și aplicare a
sancțiunilor contravenționale, cu indicarea, distinct, a faptelor contravenționale,
a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile;
 în sarcina autorității administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel
național a domeniului mediul de afaceri, obligația ca, în termen de 12 luni de la data
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intrării în vigoare a legii, să dezvolte și să opereze un portal dedicat oferirii în mod
centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele
menționate anterior;
în sarcina autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de control, a obligației de
îndrumare a persoanelor interesate/controlate, precum și a obligației de elaborare a unor
proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele
competente să efectueze activitatea de control, măsură ce vine în sprijinul obligației
autorității/instituției angajatoare de instruire/perfecționare a agentului de control.

B. În ceea ce privește obligația autorităților/instituțiilor publice cu atribuții de control de a aplica,
în anumite condiții și pentru anumite fapte, sancțiunea contravențională a avertismentului:












prin proiectul de lege se stabilește obligația de a aplica sancțiunea avertismentului, în cazul
săvârșirii de fapte contravenționale prevăzute în dispozițiile legale menționate în anexa nr. 1 la
proiectul de act normativ, fapte cu grad scăzut de pericol social, care nu afectează sănătatea și
securitatea populației;
faptele contravenționale avute în vedere în anexa nr. 1 au fost propuse de către
autoritățile/instituțiile publice competente/avizatoare, astfel încât să îndeplinească cerințele
menționate mai sus;
procesul-verbal prin care este aplicată sancțiunea avertismentului în condițiile menționate, va
avea în anexă un plan de remediere în care vor fi stabilite măsuri și un termen de remediere în
vederea îndeplinirii de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege;
în cazul aplicării sancțiunii avertismentului în condițiile prezentate mai sus, nu vor putea fi aplicate
sancțiuni complementare; - în termen de maxim zece zile lucrătoare de la data expirării termenului
de remediere, agentul constatator are obligația să reia controlul; în situaţia în care, cu ocazia
reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale în
termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a
contravenției, prin care persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale cu
respectarea legislației în vigoare;
prin proiectul de lege se stabilesc expres situațiile în care agentul constatator aplică sancțiunea
contravențională a avertismentului fără stabilirea unui plan de remediere și, implicit, fără
obligația de a relua controlul, ținând seama inclusiv de principiul non bis in idem (dreptul de a nu
fi judecat sau pedepsit de două ori) statuat la art. 4 din Protocolul 7 la Convenția Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale;
în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare și
sancționare a contravenției prin care i s-a aplicat sancțiunea avertismentului în condițiile
prevăzute de lege, contravenientul săvârşeşte din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile
prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Proiectul a fost aprobat.
II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.
PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/OUG-1.pdf
Inițiator: Ministerul Tineretului și Sportului
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Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – cu
observații, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice - cu observații,
Ministerul Justiției - cu observații, Ministerul pentru Românii de pretutindeni
Sinteză conținut:
Prin aprobarea prezentului act normativ se introduce contractul de activitate sportivă care va fi
încheiat între un sportiv de performanță și o structură sportivă și are ca obiect desfășurarea unei
activități cu caracter sportiv.
Motivele care au condus la necesitatea propunerii adoptării contractului de activitate sportivă,
rezidă în specificul activității sportive care nu are un caracter permanent, desfășurându-se prin
antrenamente, cantonamente și competiții locale, naționale și internaționale. Activitatea sportivă
se desfășoară atât în cadrul structurii sportive, dar și în locații diferite conform reglementărilor
specifice federațiilor sportive naționale și organismelor internaționale, atât în țară cât și în
străinătate. Datorită specificității activității sportive și a faptului că se desfășoară cu timp
săptămânal inegal, contractul de activitate sportivă se poate încheia pe perioade de timp
determinate de la o lună la multianual.
De asemenea, în cadrul contractului de activitate sportivă va fi stipulată valoarea drepturilor
bănești aferente contraprestației depusă de către sportivul de performanță sau de către alte
persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalitățile și termenele
de plată.
Totodată contractul de activitate sportivă va cuprinde în mod obligatoriu drepturile și obligațiile
părților implicate în activitatea sportivă care vor fi negociate de către părțile contractuale și care
vor fi în acord cu statutele, normele și reglementările specifice stabilite de către federațiile
sportive naționale pe ramură de sport, precum și condițiile de încetare a contractului, acestea
fiind clauze obligatorii prin raportare la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare.
În același timp, vor fi incluse răspunderea părților în desfășurarea contractului de activitate
sportivă cât și organismele jurisdicționale pe care părțile înteleg să le invoce, inclusiv comisiile de
specialitate corespondente ramurii de sport care funcționează în cadrul federațiilor sportive
naționale pe ramură de sport.
De asemenea, prezentul act normativ prevede faptul că contractul de activitate sportivă se poate
încheia de către sportivul amator și de către sportivul profesionist, creându-se în acest sens o
actualizare și o adaptare a dispozițiilor din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare cu normele în vigoare la momentul adoptării actului
normativ.
Se impune precizarea faptului că în actuala reglementare dispozițiile prevăzute de art. 14 alin. (2)
lit. b) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind încheierea convențiilor
civile între sportivii profesioniști și structurile sportive nu mai are aplicabilitate în raport cu
modificările legislative produse prin aprobarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
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cu modificările ulterioare, respectiv a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
Referitor la veniturile realizate de participanții la activitatea sportivă, în temeiul contractului de
activitate sportivă această activitate este reglementată de Codul fiscal, ca fiind o activitate
independentă fiind îndeplinite cel puţin 4 criterii din cele 7 menţionate în definiţia acestui tip de
activitate reglementată în Codul fiscal la art. 7 pct. 3, respectiv:
„3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a
activităţii, precum şi a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a
prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare,
reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care
reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat
sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;".
În acest sens, veniturile realizate din desfăşurarea unei activităţi sportive se regăsesc în categoria
veniturilor din activităţi independente, în condiţiile îndeplinirii a cel puţin 4 din cele 7 criterii
menţionate mai sus. Potrivit prevederilor pct. 6 alin. (8) din Normele metodologice date în
aplicarea art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, în categoria veniturilor din activităţi independente sunt
incluse profesiile liberale care cuprind cu titlu de exemplu, veniturile obţinute de către: medici,
avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi,
auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice
cu profesii reglementate în condiţiile legii.
Având în vedere modul de desfăşurare a activităţii, prin prisma criteriilor care definesc activitatea
independentă, rezultă că activitatea desfăşurată de sportiv este una independentă, asupra
veniturilor realizate se aplică regimul fiscal prevăzut pentru veniturile tratate la Capitolul II al
Titlului IV „Impozitul pe venit" şi, în mod corespunzător, la Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii"
din Codul fiscal.
Totodată prin prezentul act normativ se modifică art. 181 din Legea nr. 69/2000, cu modificările
și completările ulterioare, motivat de faptul că în actuala reglementare nu are un sens coerent,
ceea ce a condus la interpretări diferite atât de către autoritățile administrației publice locale cât
și de către organele de control, motivat de faptul că sintagma „structurilor sportive locale” nu are
un corespondent în dispozițiile actuale ale Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare.
În acest context, prin prezentul act normativ se creează cadrul legal necesar adminstrației publice
locale, cu respectarea legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat, privind
acordarea sumelor de la bugetul local pentru:
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finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate pe
raza unității administrativ-teritoriale;
finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe
raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop
patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;
finanțarea programelor sportive organizate în raza unității administrativ-teritoriale
de către asociațiile județene/municipiului București pe ramuri de sport, afiliate la
federațiile sportive naționale corespondente;
finanțarea programelor sportive desfășurate în raza unității administrativ-teritoriale
de către federațiile sportive naționale pe ramură de sport, direcțiile județene pentru
sport și tineret, respectiv a municipiului București, ori inspectoratele şcolare
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile
sportive interne şi internaţionale oficiale.

De asemenea, prezentul act normativ fixează un plafon maximal de 5% din bugetul aprobat
pentru autoritatea publică locală care poate fi alocat cheltuielilor structurii sportive cu activitatea
sportivă, ca ordonator de credite aflate în subordinea unității administrativ-teritoriale. În același
timp, prevede posibilitatea ca autoritățile publice centrale să cuprindă sume pentru finanțarea
activității structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa,
în condițiile legii.
Totodată se armonizează dispozițiile din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, prin înlocuirea sintagmei „organele administrației” cu sintagma „administrației”,
respectiv se introduce alături de administrația publică centrală și administrația publică locală
pentru a se asigura o coerență unitară în cuprinsul Legii nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare.
De asemenea, dispozițiile art. 202, alin. (3), lit.a) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică prin precizarea expresă a faptului că finanțarea Comitetului
Olimpic și Sportiv Român se va putea face inclusiv pentru finanțarea unor posturi, cu încadrarea
în cheltuielile de personal alocate în limita bugetului aprobat.
În acest context, Comitetul Olimpic și Sportiv Român fiind o structură de drept privat fără scop
lucrativ, va stabili prin organele de conducere necesitățile de personal și renumerația acestora cu
informarea anuală a Ministerului Tineretului și Sportului.
Având în vedere modificările propuse prin modificarea art. 181 se impune corelativ modificarea
art. 67, alin. (2), litera b), respectiv art. 67, alin. (3), litera b) din Legea nr. 69/2000, cu modificările
și completările ulterioare, prin eliminarea sintagmei „de utilitate publică” motivat de faptul că
păstrarea acestei sintagme va face inoperabilă modificarea propusă la art. I pct. 6 din prezentul
act normativ, motivat de faptul că prin ambele reglementări se propune finanțarea structurilor
sportive de drept privat, fără scop lucrativ pe bază de programe sportive, iar menținerea
sintagmei „de utilitate publică” este de natură contradictorie prin raportare la intenția de
reglementare în ansamblu, cuprinsă în prezentul act normativ de modificare a Legii nr. 69/2000,
cu modificările și completările ulterioare, și poate conduce la alte interpetări din partea organelor
de control a administrației publice centrale și locale.
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În același timp, se modifică dispozițiile art. 671 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare prin modificarea literelor c), d) și e), respectiv prin introducerea unei noi
litere, litera f), pentru a fi individualizați participanții la activitatea sportivă într-o formă care
corespunde momentului actual, cu corespondență în Codul Ocupațiilor din România 2017.
Având în vedere condițiile prevăzute de Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, privind încheierea contractului individual de muncă cât și specificul activității sportive
depusă de sportivii de performanță pe de o parte, cât și participanții la activitatea sportivă pe de
altă parte, reiese necesitatea obiectivă de asigurare a cadrului legal derogatoriu de la lege pentru
adaptarea contractului individual de muncă cu specificul activității sportive.
Astfel, în textul prezentului act normativ se introduce art. 671 alin. (11) prin care crează cadrul
legal necesar pentru încheierea contractului de activitate sportivă participanților la activitatea
sportivă așa cum sunt aceștia individualizați la art. 671 alin. (1) lit. a)-c), sau posibilitatea
angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă, în funcție de acordul părților cu privire
la forma raportului juridic în care se va presta activitatea sportivă.
De asemenea, se introduce art. 671 alin. (12) prin care se propune eliminarea limitării numărului
de contracte individuale de muncă pe durată determinată care pot fi încheiate între două părți
cât și condiționarea încheierii de contracte succesive, respectiv faptul că părțile au posibilitatea
să încheie contracte pe perioadă determinată pe o perioadă mai mare de 36 de luni, termenul
maxim prevăzut de dispozițiile legii cadru în materie.
Totodată, având în vedere condițiile specifice de desfășurare a activităților sportive, în textul
prezentului act normativ se introduce art. 671 alin. (13) prin care se propune încheierea
contractelor individuale în mod direct prin acordul părților, fără concurs sau examen.
De asemenea, se modifică dispozițiile art. 671 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 69/2000, cu modificările
și completările ulterioare care vor crea un cadru legal pentru acordarea drepturilor bănești
participanților la activitatea sportivă, așa cum sunt aceștia individualizați la art. 671 alin. (1).
În același timp, prezentul act normativ va permite instituirea unui cadru legal și pentru autoritățile
publice locale privind stabilirea condițiilor, criteriilor, procedurii și cuantumul pe fiecare categorie
de cheltuieli prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale.
Prezentul act normativ propune completarea anexei la lege cu litera f) prin care se definește
contractul de activitate sportivă cât și faptul că modelul cadru al acestuia va fi aprobat prin Ordin
comun al ministrului tineretului și sportului, ministrului dezvoltării regionale, administrației
publice și fondurilor europene și ministrului muncii și justiției sociale.
Prezentul act normativ vizează armonizarea textului prin înlocuirea denumirii „Comitetul Olimpic
Român” cu denumirea „Comitetul Olimpic și Sportiv Român”, ca fiind o modificare necesară de
corelare a textului de act normativ cu modificările aduse de organul de conducere al persoanei
juridice de drept privat fără scop lucrativ adoptate la data de înregistrare a hotărârilor adoptate
în anul 2004 privind schimbarea denumirii, adoptarea noului statut și cooptare noi membri, a fost
admisă la înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor în baza Încheierii de Ședinta din
Camera de Consiliu de la 03.11.2004, emisă de Judecatoria Sector 2, în dosarul nr. 214/PJ/2004
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ramasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1078R/14/12/2004 a Tribunalului
Municipiului București – Secția a III-a Civil.
În acest context, Ministerul Tineretului și Sportului consideră că este imperios necesar să fie
asigurat un cadru legal coerent care să creeze condițiile necesare demarării anului competițional
2017-2018 la nivel național și internațional, sens în care propune prezentul act normativ ca fiind
o intervenție de urgență asupra organizării și finanțării sportului de performanță.
Proiectul a fost aprobat.
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXE.pdf
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului,
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de
Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de
Telecomunicatii Speciale, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În scopul reglementării stricte a procesului de recepţie a construcţiilor, precum şi pentru sporirea
responsabilităţii investitorilor, a executanţilor şi a altor persoane fizice şi juridice implicate în
procesul de recepţie, prin prezentul act normativ sunt vizate modificări necesare privind recepţia
construcţiilor, după cum urmează:
- se prevede că recepţia construcţiilor reprezintă etapa care se finalizează cu admiterea sau
respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor de către investitor; în acest sens se definesc şi
sintagmele „data de începere a recepţiei” şi „data finalizării recepţiei”;
- potrivit art.4 din anexa la prezentul act normativ şi în conformitate cu prevederile art. 37 alin.
(3) din Legea nr. 7/1996, recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi
realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, dacă acestea sunt
distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. Procesul-verbal de constatare
privind stadiul realizării construcţiei serveşte şi la înscrierea dreptului de proprietate asupra
construcţiilor pe stadii de execuţie în cartea funciară;
- Regulamentul prevăzut în anexa la prezentul act normativ prevede, la art. 7 şi art. 8, posibilitatea
ca investitorul să decidă, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcție într-un
anumit stadiu fizic de execuţie. În acest caz, între investitor şi executant se încheie un procesverbal de recepţie parţială, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (21) din Legea nr. 50/1991.
În procesul-verbal de recepţie parţială se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii
de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru
care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a
lucrărilor executate.
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- este stabilită, în mod clar şi concis, procedura de comunicare între factorii implicaţi în procesul
recepţiei, referitor la aspectele de natură organizatorică (art.9, art. 10, art 14 din regulamentul
la prezentul act normativ), precum şi condiţiile în care comisia de recepţie se poate întruni, în mod
legal, şi în care poate lua decizii cu privire la recepţie (art. 15, art. 16 din regulamentul la prezentul
act normativ), în vederea desfăşurării, în condiţii optime, a recepţiei la terminarea lucrărilor;
- se specifică cazurile în care reprezentanţii I.S.C - Inspectoratului de Stat în Construcţii participă,
în mod obligatoriu, ca membri în comisia de recepţie şi atribuţiile acestora în acest sens;
- se prevede că, din componenţa comisiei de recepţie fac parte în mod obligatoriu:
a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis
autorizaţia de construire;
c)
1 – 3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de
categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alții decât cei implicați
în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai
investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică
autorizată, după caz, potrivit legii.
- de asemenea, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se
completează în mod obligatoriu, cu următorii reprezentanţi:
a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în
următoarele cazuri:
- pentru obiective de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, care constau în realizarea de
construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de
importanţă A – „excepţională”, B – „deosebită” şi C – „normală”, precum şi în cazul lucrărilor de
intervenţii la aceste categorii de construcţii;
- pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau parţial din fonduri
publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă D – „redusă”, precum şi în cazul
lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;
b) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
c) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru
Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista
monumentelor istorice;
d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are
sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în
realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la
lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din
fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de
competenţa Guvernului.
- se prevede că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de
control în comisia de recepţie au drept de veto (art. 16 alin. (2) şi (3) din regulamentul - anexa la
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prezentul act normativ); de asemenea, în cazul în care aceştia propun respingerea recepţiei,
aceasta trebuie motivată în scris.
Conform prevederilor actului normativ, decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor comisiei,
aceasta nereprezentând o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de
recepţie, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepţiei, în termen de 3 zile de la luarea
deciziei de către comisie, semnând procesul - verbal la terminarea lucrărilor.
- recepţia se poate admite numai fără obiecţii (art. 18 alin. (1) din regulamentul – anexa la
prezentul act normativ);
- recepţia la terminarea lucrărilor se poate respinge numai în cazurile expres prevăzute de
prezentul regulament (art. 18 alin. (2) din regulamentul – anexa la prezentul act normativ);
- în cadrul prezentului act normativ este stabilit concret modul în care executantul remediază
aspectele sesizate de comisia de recepţie, în cazul în care aceasta decide suspendarea procesului
de recepţie (art. 17 din regulamentul – anexa la prezentul act normativ).
Prezentul act normativ este întocmit pe baza unui act de nivel superior, respectiv Legea nr.
10/1995, şi nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia, trebuind a fi corelat cu
prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune,
în contextul în care, astfel cum am arătat mai sus, Legea nr. 10/1995 a suferit modificări
substanţiale intervenite succesiv.
Astfel, în scopul integrării actului normativ în ansamblul legislaţiei, şi în vederea actualizării
prevederilor referitoare la procesul de recepţie a construcţiilor, în acord cu contextul actual, a fost
elaborată prezenta hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Având în vedere faptul că propunerile de mai sus privesc parte a prevederilor în vigoare,
neafectând concepţia generală ori caracterul unitar al actului normativ în vigoare, respectiv
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, se impune modificarea acestuia şi adoptarea prezentei
hotărâri a Guvernului.
Proiectul a fost aprobat.
2.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti - judeţul
Prahova
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-37.pdf
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ, se propune desfiinţarea unităţii sanitare publice cu paturi Centrul de
Sănătate Bălțești, cu sediul în comuna Bălțești, judeţul Prahova, ca urmare a propunerii de
desfiinţare făcută prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bălțești nr. 14/2014.
Potrivit prevederilor art. 170 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în categoria spitalelor se includ şi centrele
de sănătate.
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Astfel, prezentul act normativ este promovat în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (5) din
Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare: „spitalele din rețeaua administraţiei publice locale se înfiinţează, și
respectiv, se desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Instituţia Prefectului sau Consiliul
Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Sănătăţii”, fiind inițiat de Instituţia Prefectului
judeţului Prahova şi înaintat, conform legii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene succesor în drepturi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017.
Componentele bazei materiale se predau cu procese verbale de predare primire către unităţile
sanitare cu paturi stabilite de către Ministerul Sănătăţii, iar bunurile imobile ale unităţii sanitare
cu paturi desființate se preiau de către comuna Bălțești prin Consiliul Local al comunei Bălțești.
Potrivit documentaţiei anexate, în afară de baza materială care a fost predată cu procese verbale
către alte unităţi spitalicești (Spitalul Judeţean de Urgență Ploiești, Spitalul Municipal Câmpina,
Spitalul Orășenesc Sinaia, Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, Spitalul Orășenesc
“Sfânta Filofteia” Mizil), în inventarul Centrului de sănătate Bălțești nu se mai regăsesc alte
mijloace fixe sau obiecte de inventar.
De asemenea, precizăm că potrivit adresei Primăriei Comunei Bălțești nr. 4075/03.05.2017 în
conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 232/21.03.2011 un număr de 29 de salariați au
fost redistribuiți în alte unități sanitare din județul Prahova, iar alți 20 de salariați au fost supuși
în baza art. 68 din Codul Muncii, concedierii colective conform Procesului Verbal nr.
715/13.04.2011.
În aceste condiţii Consiliul local al comunei Bălțești poate hotărî, prin act administrativ
concesionarea/închirierea imobilului pentru asigurarea unor servicii medicale în sistem privat.
Proiectul a fost aprobat.
3.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.23 la Hotărârea Guvernului
nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-38.pdf
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Sinteză conținut:
În aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.
1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.
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Reactualizarea inventarului este justificată de: necesitatea abrogării unor poziţii, constatarea
unor inadvertenţe în unele inventare, reevaluarea unor construcţii şi terenuri, necesitatea
atestării apartenenţei unor imobile la domeniul public, precum şi alte modificări în structura
domeniului public al unor unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Buzău. Totodată
modificările aduse inventarului sunt necesare în vederea eliminării neconcordanţelor apărute
între caracteristicile tehnice ale imobilelor, atestate prin hotărare a Guvernului și cele rezultate
ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale ce au stat la baza intabulării dreptului de
proprietate asupra imobilelor în registrul de carte funciară și care reflectă realitatea din teren.
De la ultima modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1348/2001, cu modificările și completările
ulterioare şi până în prezent au intervenit alte modificări în structura domeniului public a comunei
Cernătești din judeţul Buzău, constând în abrogarea a nouă poziţii din Secțiunea I – „Bunuri
imobile” a anexei nr. 23 ,,Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Cernătești”.
Potrivit art. 14 alin. (1) – (3) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 14 - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale,
policlinici ori în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii
private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită,
închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz,
unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.
(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al
statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.”
În aplicarea acestor prevederi legale, Consiliul Local Cernătești a aprobat prin Hotărârea nr.
16/2004 trecerea din domeniul public în domeniul privat a dispensarelor medicale (clădiri, anexe
și împrejmuiri) din satele Cernătești, Aldeni și Fulga. Aceste bunuri au fost introduse în mod eronat
în inventarul public al comunei Cernătești la data întocmirii și însușirii acestuia, în anul 1999.
Ulterior, prin Hotărârea nr. 4/2016, Consiliul Local Cernătești a aprobat și modificarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei, abrogând pozițiile nr. 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240 și 241.
Dispensarul medical Cernătești și dispensarul medical Aldeni, în anul 2009, au fost vândute către
cabinete medicale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 192/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului pentru modificarea
anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.
Proiectul a fost aprobat.
4.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de
legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului
Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-39.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prezentul act normativ vizează, în principal, următoarele aspecte:
 prezentarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru
acestea, care se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru
personalul militar din Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI);
 descrierea însemnelor pentru gradele militare şi culorile pentru articolele din compunerea
uniformelor pentru personalul militar din DGPI;
 prezentarea siglei DGPI;
 descrierea insignei, a reprezentării grafice a acesteia şi a documentelor de legitimare ale
personalului militar din DGPI.
Proiectul a fost aprobat.
5.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al
comunei Teremia Mare, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXE.pdf
âInițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, deţine
în administrare un imobil (8 construcții, în suprafață totală de 912 mp și teren în suprafață de
15800 mp, conform Extrasului de Carte funciară nr.21557, anexat), proprietate publică a statului,
situat în comuna Teremia Mare, județul Timiș, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul
public al statului comunicat la Ministerul Finanțelor Publice la nr.105044 (denumire 49-256).
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Apartenența bunului la proprietatea publică a statului a fost stabilită potrivit pct.I.29 din anexa
la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare și, în prezent, și-a pierdut uzul și interesul public național, ca urmare a disponibilizării
acestuia prin Nota raport nr.3717995/10.10.2016.
Consiliul Local al Comunei Teremia Mare a solicitat preluarea acestui imobil, în vederea
amenajării unei tabere de agrement pentru copii. În acest sens, a fost emisă Hotărârea Consiliului
Local nr.47/27.09.2016 prin care s-a aprobat solicitarea transmiterii imobilului 49-256 din
domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul
Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în domeniul public al comunei Teremia Mare.
Imobilul înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul
Finanțelor Publice la nr.105044, a fost reevaluat la nivelul anului 2016, potrivit dispozițiilor
Ordonanței 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, şi Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin O.m.f.p. nr. 3471/2008, sens în care se
impune actualizarea datelor din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Valoarea
actualizată a imobilului este de 509.042,63 lei.
Precizăm că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri a Guvernului nu este grevat de sarcini,
nu se află în litigiu şi nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire. Imobilul cu numărul
MFP 105044 are destinaţie specială şi se încadrează în codul de clasificaţie 8.19.01, repartizat de
MFP.
De asemenea, imobilul cu denumirea 49-256 nu mai este de interes public național, iar după
transmiterea sa în domeniul public al comunei Teremia Mare devine bun de interes public local.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului
Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și trecerea
acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, județul Timiș.
Proiectul a fost aprobat.
6.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile
teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-1.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Ministerul Afacerilor Interne are în administrare, prin structurile Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, 25 imobile proprietate publică a statului, înregistrate în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul Finanțelor Publice la numerele:
37082, 101770, 35739, 101829, 101830, 101831, 101832, 101889, 36226, 101902, 101903,
101904, 101905, 101906, 101920, 101922, 101923, 101927, 101928, 102006, 35947, 102050,
102051, 102052 și 102053.
Imobilele au fost reevaluate în anul 2016, potrivit dispoziţiilor Ordonanței 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, şi ale Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobate prin O.m.f.p. nr.3471/2008, sens în care, se impune actualizarea
datelor din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la valoarea de inventar.â
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Proiectul a fost aprobat.
7.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în
domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul
privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de
Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHGANEXE-1.pdf
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministrul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Ministerul Afacerilor Interne deţine în administrare, prin Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663 Drăgășani) un imobil, situat în municipiul
Drăgășani, strada I.C. Brătianu nr. 25, judeţul Vâlcea, compus din teren în suprafață de 137.153
mp și 37 de construcții în suprafață de 11470 mp, înregistrat în anexa nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, la nr. MFP 25.987.
Ca urmare a recepționării obiectivului de investiții „Modernizare Punct Control Acces la Școala
Militară de Subofițeri Jandarmi Drăgășani” și a reevaluării, efectuată în conformitate cu
dispoziţiile art.21 şi art.22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
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493/2003, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, se impune actualizarea valorii de
inventar a imobilului cu nr. MFP 25.987.
Menţionăm că reevaluarea activelor fixe corporale s-a efectuat de către o comisie constituită la
nivelul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663
Drăgășani), care a întocmit Procesul-verbal justificativ de reevaluare a activelor fixe nr.
712.403/13.09.2016. După reevaluare, valoarea de inventar a imobilului cu nr. MFP 25.987 este
de 7.539.392 lei.
Ministerul Afacerilor Interne, prin UM 0681 Pitești deține în administrare un imobil, teren în
suprafață de 6.314 mp și zece construcții, CF nr. 89918, cu denumire 45-145, situat în municipiul
Pitești, str. Smeurei nr. 21, judeţul Argeș, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al
statului la nr. MFP 101049.
În cadrul imobilului 45-145 este amplasată o construcţie cu denumire 45-145-07, realizată în anul
1993, cu suprafaţa construită și desfășurată de 164 mp, care are destinaţia de „seră” și care
îndeplinește condițiile necesare pentru a fi trecută în domeniul privat al statului, în vederea
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
Construcția nu mai prezintă funcționalitate pentru nevoile și obiectivele Inspectoratului de
Jandarmi Județean Argeș, are durata de funcționare depășită și, ca urmare a gradului avansat de
uzură, prezintă pericol evident în exploatare; de asemenea, nu mai îndeplinește cerințele
prevăzute de art.5 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, (fapt
constatat prin Procesul verbal de inspecție nr. 4.079.503/23.04.2015).
Astfel, 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 unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin
Legea nr.246/2001, se propune trecerea construcției amintite în domeniul privat al statului, prin
hotărâre a Guvernului adoptată în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei construcții din
domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune,
casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne – unități subordonate.
Proiectul a fost aprobat.
8.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile
legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189433
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
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Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
9.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în
condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu
George
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189434
Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
10.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HGANEXA-1.pdf
Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul delegat pentru Afaceri Europene,
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Ministerul
Justiției, Consiliul Economic şi Social
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ, se au în vedere următoarele aspecte
 stabilirea și evaluarea de către Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de
muncă, a unor elemente faptice cu scopul de a identifica situațiile care reprezintă o
detașare transnațională, pentru a preveni astfel abuzurile și eludarea legii;
 evaluarea riscurilor cauzate de nerespectarea prevederilor legale privind detașarea
salariaților constatate cu ocazia controalelor efectuate de inspectorii de muncă;
 procedura și termenele de comunicare a deciziei prin care se impune o sancțiune
financiară administrativă, precum și alte documente relevante;
 stabilirea unor sancțiuni contravenționale care să descurajeze intenția de a eluda
prevederile legii.
Având în vedere prevederile art. 55 din Lege, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a Legii nr.16/2017, este obligatorie adoptarea normelor metodologice prin hotărâre a Guvernului.
Proiectul a fost aprobat.
11.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-40.pdf
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Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Ziua de 2 iunie 2017 fiind stabilită ca zi liberă, instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în
regim de program normal în ziua de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru
până la data de 16 iunie 2017, potrivit planificărilor stabilite. Prestarea activității conform celor
menționate nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
În ceea ce privește locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită
caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, dispozițiile prezentului act
normativ nu se aplică.
De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu public, dispozițiile prezentului act normativ
nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti
implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 iunie 2017 şi nici participanţilor în
aceste procese.
În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-a stabilit data în care unitățile
trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilei de 2 iunie
2017, precum și categoriile de operațiuni de încasări/plăți prin virament care vor fi efectuate în
ziua de 2 iunie 2017 de către centrala Ministerului Finanțelor Publice
Proiectul a fost aprobat.
12.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002 privind
regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi
protecţia mediului

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-41.pdf
Inițiator: Ministerul Economiei, Autoritatea pentru protecția consumatorului
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul delegat
pentru Afaceri Europene, Ministerul Mediului
Sinteză conținut:
Prin prezenta hotărâre a Guvernului se urmăreşte abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002
deoarece:
 Actul normativ în temeiul căruia a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002,
respectiv Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor este la acest
moment abrogat;
 Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 nu este în acord cu prevederile din legislația
europenă, încălcând astfel Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de
acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de
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abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cât și legislația națională armonizată care
nu cade sub incidența Regulamentului nr. 765/2008.
Prevederile actului normativ implică bariere tehnice în calea liberei circulații a mărfurilor, având
în vedere că în momentul de față introducerea pe piață a produselor este reglementată de
legislația UE aferentă Noii și Vechii abordări, precum și de Directiva 2001/95/CE referitoare la
securitatea generală a produselor, respectiva legislație fiind transpusă integral în legislația
națională.
Prin urmare, prin apariția legislației europene transpusă în dreptul intern, rezultă faptul că
Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 este căzută în desuetudine.
Proiectul a fost aprobat.
13.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-42.pdf
Inițiator: Ministerul Economiei, Autoritatea pentru protecția consumatorului
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională
a Funcționarilor Publici, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În prezent, Autoritatea, din cauza numărului redus de personal, în acest moment, este în
imposibilitatea de a duce la îndeplinire sarcinile instituite prin dispoziții la nivel primar, respectiv:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice;
- Ordonanța de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori
şi comercianţi.
Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 132 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
trebuie să suplimenteze cu 27 de posturi numărul total, acestea fiind necesare desfăşurării
activităţii de cooperare şi efectuării schimbului de informaţii cu statele membre, derulării
activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor
care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, precum şi a
activităţii de supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar.

Pag. 19 din 51

Pentru a putea desfășura activitatea, intermediarii de credite reglementați prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016, trebuie să fie înregistrați și introduși în registrul național al
intermediarilor de credite.
Pentru a se permite un acces public ușor și rapid la informațiile provenind din registrul național al
intermediarilor de credite, se va înființa un punct unic de informare ce va funcționa în cadrul
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
Autoritatea compententă cu înregistrarea, înscrierea în registru, asigurarea funcționării punctului
unic de informare și supravegherea respectării prevederilor legale este Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor.
În acest sens, se va înființa, în cadrul Autorității, Direcția privind desfăşurarea activităţii de
cooperare şi efectuare a schimbului de informaţii cu statele membre, derularea activităţii de
înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, ce are ca și atribuții
desfăşurarea activităţii de cooperare şi efectuare a schimbului de informaţii cu statele membre,
derularea activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a
entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari,
precum și activitatea de supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar.
Pentru această structură se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor,
cât și a comercianților.
În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
52/2016, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, are obligația de a propune
Guvernului hotărârea de Guvern prin care se organizează şi funcţionează noua structură.
Pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de
insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice, ANPC are în responsabilitate asigurarea funcționării comisiilor de
insolvență la nivel central și a celor 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, prin asigurarea
aparatului tehnic care pregătește lucrările comisiei de insolvență la nivel central, dar și a câte
unui membru și a unui supleant în aceste comisii.
De asemenea, în vederea aplicării Legii nr. 151/2015, trebuie emise norme de aplicare. In
momentul emiterii normelor, comisiile de la nivel central şi teritorial trebuie să funcţioneze, ceea
ce înseamnă organizarea prealabilă a acestora şi asigurarea pregătirii personalului.
Pentru asigurarea derulării procedurilor, se va constitui Direcția Insolvență persoane fizice.
În ceea ce privește resursele necesare, pentru procedurile aferente insolvenței persoanei fizice se
impune alocarea de personal după cum urmează:
- Direcția Insolvență – 270 posturi contractuale. Astfel:
- 41 comisii teritoriale (în 41 județe) x (1+5) posturi = 246 posturi
- 1 comisie teritorială (în Municipiul București) x1+7 posturi = 8 posturi
- 15+1 – Direcția în cadrul A.N.P.C. = 16 posturi
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Acest număr este minimul care poate conferi punerea în aplicare a dispozițiilor legale și
pentru a funcționa optim comisiile atât la nivel central cât și teritorial.

Pentru această structură se impune derularea de activități de informare, atât a consumatorilor,
cât și a comercianților.
Procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o noutate pentru sistemul juridic și
administrativ din România, prin urmare este esențială corecta informare a consumatorilor și a
comercianților prin toate mijloacele de comunicare.
Pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă
a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, respectiv pentru funcționarea Direcției SAL din cadrul
A.N.P.C., este necesară asigurarea celor 25 de posturi conform actelor normative deja
menționate.
La momentul reducerii posturilor vacante ale ANPC și al atribuirii acestora către Ministerul
Turismului, s-a apreciat ca singură modalitate în care nu s-ar perturba activitatea instituției este
aceea de a le disponibiliza din cadrul Directiei SAL avându-se în vedere în principal urmatoarele:
- în cadrul direcției existau posturi vacante,
- activitatea direcției permitea la acel moment funcționarea cu un număr redus de
personal, dat fiind caracterul incipient al acesteia.
Acest lucru nu mai este posibil în prezent, având în vedere necesitatea asigurării funcționării
Direcției atât la nivel central cât și național, precum și ținând cont că urmează a fi desfășurate
activități de promovare a acestor proceduri către comercianți și către consumatori, ceea ce
determină creșterea substanțială a volumului de lucru. Precizăm că fiecare stat membru este
obligat să înființeze și să asigure funcționarea structurilor SAL, astfel încât să fie acoperite toate
domeniile de activitate la nivelul întregului teritoriu.
Personalul direcțiilor mai sus menționate are statut de personal contractual și îi este aplicabilă
legislația privind personalul contractual din instituțiile publice, atât în ceea ce privește angajarea,
cât și salarizarea.
Pentru a asigura funcţionarea acestor noi structuri, este necesară majorarea parcului auto cu un
număr de 12 autoturisme alocate atât procedurii insolvenţei persoanelor fizice, cât și pentru
funcționarea Direcției privind desfăşurarea activităţii de cooperare şi efectuare a schimbului de
informaţii cu statele membre, derularea activităţii de înregistrare a intermediarilor de credite, a
reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a
creditorilor nonfinanciari. Dintre cele 12 autoturisme, 8 sunt alocate comisiilor de insolvență la
nivel teritorial (în județele unde sunt și Comisariatele Regionale), 2 autoturisme Direcției de
insolvență din cadrul A.N.P.C. și 2 autoturisme Direcției responsabile cu intermediarii de credite.
Acestea vor fi achiziționate etapizat începând cu anul 2017 cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate.
Pentru îmbunătăţirea managementului instituției, pentru reducerea birocraţiei şi în vederea
creării unui sistem informaţional mai eficient, se impune alocarea de personal suplimentar pentru
cele 8 Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor. Aceasta va avea drept efect o
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rapidă circulaţie a documentelor şi o mai bună legătură între comisariatele regionale şi
comisariatele județene.
În acest sens, vor fi alocate doar posturi nou înființate, fiind necesar a se suplimenta numărul cu
10 posturi, cu încadrarea în bugetul alocat, nefiind necesar a se aloca sume suplimentare prin
urmare nu este influenţat deficitul bugetar.
Numărul total de posturi este de 940, exclusiv demnitarii, din care 397 aparat central si 543
teritoriu.
Cele 27 de posturi aferente noii Directii se regăsesc atât în centrală cât și în teritoriu, respectânduse astfel prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999.
Precizăm că este necesară, de asemenea, desfăşurarea activității și în teritoriu pentru
operativitate, astfel încât să se asigure implementarea eficientă a actului normativ la nivel
național.
În concluzie se impune reorganizarea A.N.P.C. în acord cu noile atribuții stabilite prin actele
normative precizate. Numărul total de posturi al Autorității urmează a fi de 940, exclusiv
demnitarii, dintre care pentru aparatul central 397 posturi, iar pentru structurile teritoriale 543
posturi.
Proiectul a fost aprobat.
14.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor
sub Presiune ''CNCIR'', aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/NFHG-2.pdf
Inițiator: Ministerul Economiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru „CNCIR” S.A., operator economic
ce desfașoară în principal activitaţi de realizare de testări și analize tehnice în scopul efectuarii de
verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării și de verificări tehnice în utilizare pentru
echipamente și instalaţii, fiind persoana juridică română de interes strategic național, s-a realizat
avându-se în vedere următoarele:
 peste 85% din veniturile companiei au la bază tarife fixe, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 34/2012, rămase neschimbate în intervalul 2012-2016;
 veniturile totale sunt în sumă de 57.057 mii lei, în creștere cu 261 mii lei, față de valoarea
realizată în anul 2016, compuse din:
1. venituri din exploatare în sumă de 56.945 mii lei, din care veniturile din producția
vândută sunt în sumă de 56.600 mii lei (în creștere cu 650 mii lei, față de valoarea
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realizată în anul 2016) și alte venituri din exploatare în sumă de 345 mii lei (în
scădere cu 386 mii lei față de valoarea realizată în anul 2016);
2. veniturile financiare sunt în sumă de 112 mii lei, în scădere cu 3 mii lei față de
valoarea realizată în anul 2016;
 cheltuielile efectuate în vederea susținerii activității au la bază preturile
stabilite prin mecanismul economiei de piață, a indicelui mediu de creștere
a preturilor prognozat pentru anul 2017 și a altor mecanisme
macroeconomice conjuncturale;
 cheltuielile totale sunt în sumă de 36.519 mii lei, în scădere cu 34 mii lei față
de nivelul realizat în anul 2016. În componența acestora intră:
1. cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 36.516 mii lei, în scădere cu 35 mii lei față de nivelul
realizat în anul 2016, care cuprind:
- cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 7.412 mii lei, în scădere cu 817 mii lei față de nivelul
realizat în anul 2016;
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 534 mii lei, în scădere cu 96 mii
lei față de nivelul realizat în anul 2016;
- cheltuieli cu personalul în sumă de 25.933 mii lei, în creștere cu 936 mii lei, față de nivelul
aprobat în anul 2016, care sunt estimate conform prevederilor art. 59, alin. (7) din Legea nr.
6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. Suma de 25.933 mii lei, se compune din:
 cheltuieli de natură salarială, în valoare de 20.829 mii lei;
 alte cheltuieli cu personalul, în sumă de 73 mii lei;
 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control,
comisii si comitete în sumă de 500 mii lei;
 cheltuieli cu asigurările și protecția socială în sumă de 4.531 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.637 mii lei, în scădere cu 200 mii lei față de nivelul
realizat în anul 2016;
2. cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei, în creștere cu 1 mie lei față de nivelul realizat în anul
2016;
 responsabilitatea stabilirii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, specifice activității societății, revine conducerii acesteia;
 rezultatul brut estimat este în sumă de 20.538 mii lei, în creștere cu 295 mii lei față
de rezultatul preliminat al anului 2016;
 societatea nu are plăți restante;
Proiectul de buget de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform
prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul a fost aprobat.
15.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de
identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-43.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
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Sinteză conținut:
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), organ de specialitate al administrației
publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu personalitate
juridică, finanțat integral de la bugetul de stat, are ca atribuții aplicarea măsurilor de sprijin
pentru producătorii agricoli, finanțate atât din bugetul Uniunii Europene prin Fondul European de
Garantare Agricolă – F.E.G.A. și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R.,
cât și de la bugetul de stat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea
A.P.I.A. funcționează 42 de centre județene cu personalitate juridică, care coordonează
activitatea centrelor locale existente în structura organizatorică.
Atât A.P.I.A., cât și centrele județene aflate în subordinea A.P.I.A., dețin în administrare terenuri
și clădiri/construcții care aparțin domeniului public al statului, înregistrate în anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța 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, aplicând procedurile prevăzute în
Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în
patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.
3471/2008, cu completările ulterioare, instituțiile menționate au procedat la reevaluarea
bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea lor.
În decursul timpului, părți ale aceluiași imobil aflat în patrimoniul unor centre județene ale A.P.I.A
au fost transmise în administrarea acestora prin mai multe acte normative. Reevaluarea s-a
realizat asupra imobilului ca întreg, motiv pentru care se impune comasarea părților de imobil la
același nr. MFP.
Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2006 privind trecerea unor imobile sau a unor părți din
acestea, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor
și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, parte din
imobilul situat în județul Bacău, municipiul Onești, str. Buciumului, nr. 3, înscris la poziția cu nr.
MFP 28355, având Sc=Sd=140 mp, Scurte=125 mp, a trecut din administrarea Direcției pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală-Unitatea de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Bacău în
administrarea A.P.I.A. și a fost înscris în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului la poziția cu nr. MFP 153244. Urmare a dispozițiilor art. 4 1 din Legea
nr. 1/2004, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
89/2007, potrivit cărora Sucursalele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură au devenit Centre Județene cu personalitate juridică, prin Hotărârea Guvernului nr.
1024/2008 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru
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Agricultură în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, pentru centrele județene aflate în subordinea acesteia, imobilul
înscris la poziția cu nr. MFP 153244 a trecut din administrarea A.P.I.A în administrarea A.P.I.ACentrul Județean Bacău.
Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2015 privind schimbarea unităților de administrare ale
unor imobile sau ale unor părți din acestea, aflate în domeniul public al statului și în administrarea
unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, imobilul parțial din
județul Bacău, municipiul Onești, str Buciumului, nr. 3, înscris la poziția cu nr. MFP 28355, cu
Sc=Sd=140 mp, parter, Scurte=125 mp, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru
Ameliorare și Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a trecut în administrarea A.P.I.A –
Centrul Județean Bacău.
Întrucât imobilul din județul Bacău, municipiul Onești, str. Buciumului, nr. 3 a fost transmis
fracționat în administrarea A.P.I.A – Centrul Județean Bacău, se impune întregirea acestuia, prin
comasare. În urma comasării la poziția cu nr. MFP 153244 a părților de imobil înregistrate în
inventar la pozițiile cu nr MFP 153244 și MFP 28355, imobilul întregit va avea Sc=140 mp; Sd=280
mp; P+1; Scurte=250 mp.
A.P.I.A – Centrul Județean Bacău a luat măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor de cadastru
și publicitate imobiliară pentru imobilul din județul Bacău, municipiul Onești, str. Buciumului, nr.
3, astfel că este necesară actualizarea descrierii tehnice a bunului imobil conform înscrisurilor din
CF nr. 62369 a municipiului Onești, respectiv Sc=164 mp, Sd=328 mp, P+1; Scurte=265 mp.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2006 privind trecerea unor imobile sau a unor părți din
acestea, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor
și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, parte din
imobilul din județul Neamț, orașul Tîrgu Neamț, aleea Eternitãții nr. 1, înscris la poziția cu nr.
MFP 121446, cu Sc=Sd=39 mp, a trecut din administrarea Direcției pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală - Unitatea de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Neamț în administrarea
A.P.I.A. și a fost înscris în inventar la poziția cu nr. MFP 152119.
Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2007 privind trecerea unor imobile sau a unor părți
din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine, în administrarea Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură și a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, parte din
același imobil, înscris la poziția cu nr. MFP 121446, respectiv Sc=Sd=120,52 mp, a trecut din
administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală-Unitatea de Ameliorare și
Reproducție în Zootehnie Neamț în administrarea A.P.I.A. și a fost înscris în inventar la poziția cu
nr. MFP 152119, rezultând Sc=Sd=159,52 mp. Urmare a dispozițiilor art. 41 din Legea nr. 1/2004,
cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2007, potrivit
cărora Sucursalele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au devenit
Centre Județene cu personalitate juridică, prin Hotărârea Guvernului nr. 1024/2008 privind
transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru
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Agricultură, pentru centrele județene aflate în subordinea acesteia, imobilul înscris la poziția cu
nr. MFP 152119 a fost transmis din administrarea A.P.I.A în administrarea A.P.I.A. - Centrul
Județean Neamț.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părți din
acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unități din subordinea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru unele centre județene
aflate în subordinea acesteia, partea de imobil din județul Neamț, orașul Tîrgu Neamț, aleea
Eternitãții nr. 1, înscris la poziția cu nr. MFP 121446, având Sc=Sd=21,78 mp, centrala termică
înscrisă la poziția cu nr. MFP 150104 și rampa pentru persoane cu handicap înscrisă la poziția cu
nr. MFP 150105 au trecut din administrarea Agenției Națională pentru Ameliorare și Zootehnie
"Prof. dr. G. K. Constantinescu" în administrarea A.P.I.A – Centrul Județean Neamț.
Având în vedere că imobilul din județul Neamț, orașul Tîrgu Neamț, aleea Eternitãții nr. 1, a fost
transmis fracționat în administrarea A.P.I.A – Centrul Județean Neamț, se impune întregirea
acestuia, prin comasare. În urma comasării, la poziția cu nr. MFP 152119 a părților de imobil
înregistrate în inventar la pozițiile cu nr MFP 152119, MFP 121446, MFP 150104 și MFP 150105,
imobilul întregit, va avea Sc=181,3 mp; Sd=181,3 mp.
A.P.I.A – Centrul Județean Neamț a luat măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor de cadastru
și publicitate imobiliară pentru imobilul din județul Neamț, orașul Tîrgu Neamț, aleea Eternitãții
nr. 1, astfel că este necesară actualizarea adresei și descrierii tehnice a bunului imobil conform
înscrisurilor din CF nr. 52256 a Orașului Tîrgu Neamț, respectiv imobilul va avea Sc=191 mp,
Sd=355 mp, P+M și va figura la adresa din jud. Neamț, orașul Tîrgu Neamț, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 1.
Totodată, se impune modificarea adresei bunului imobil înscris la poziția cu nr. MFP 27960, aflat
în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Satu Mare,
în sensul că aceasta este Orașul Ardud, str. Bucureștiului, nr. 148, jud. Satu Mare, potrivit
certificatului de nomenclatură stradală și adresă nr. 15113/23.06.2016 eliberat de Primăria
Orașului Ardud.
Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Precizărilor privind
întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011, se impune ca valorile de
inventar și după caz, datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în
administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a centrelor județene din
subordinea acesteia, să fie actualizate, respectiv modificate, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la
prezenta hotărâre.
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul
public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a
centrelor județene din subordinea acesteia.
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Proiectul a fost aprobat.
16.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale-Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în
anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, din domeniul public al statului în domeniul privat al
acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-44.pdf
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) este organizată și funcționează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 43/2015, ca organ de specialitate al administrației publice
centrale, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul
de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
ANF are ca obiectiv principal coordonarea și controlul aplicării prevederilor legale specifice în
domeniul protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de uz fitosanitar.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, ANF folosește atât la nivel central cât și la cel al
structurilor județene din subordine, bunurile imobile - terenuri și construcții, aflate în domeniul
public al statului, pe care le are în administrare.
În baza prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în
subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, ANF a preluat patrimoniul unităților fitosanitare
din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.
Valorile de inventar ale bunurilor au fost actualizate de către direcțiile pentru agricultură în baza
prevederilor art. 21 și 22 din Ordonanța 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, în vederea reorganizării.
Conform dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, nu sunt supuse evaluării
activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obținut aprobările
legale de scoatere din funcțiune și care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate.
Astfel, actualizarea valorilor de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
este necesară pentru realizarea corelării datelor din evidența cantitativ valorică a unităților
reorganizate. Aceste date care au constituit baza valorică a protocoalelor de predare-primire
încheiate între unitățile reorganizate. Bunurile prevăzute în anexa nr. 1 sunt incluse și în anexa nr.
2, deoarece sunt prevăzute pentru scoaterea din funcțiune/casare, după caz.
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În acest sens, se impune actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu
modificările și completările ulterioare, și punerea acesteia în concordanță cu datele din evidența
cantitativ valorică a unităților, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre și anexei procesuluiverbal de evaluare nr. 1256/31.01.2017.
Ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi nr. 3/31.03.2016, comisia de
inventariere a ANF a constatat următoarele:
- unele dintre construcțiile date în folosința oficiilor fitosanitare județene au durata normală de
funcționare îndeplinită, sunt amortizate în totalitate și prezintă o stare de uzură fizică și morală
avansată, respectiv: magazie de carburanți - nr. MF 38294, garaj Beclean - nr. MF 40362,
magazie - nr. MF 27053, șopron din țevi metalice - nr. MF 27203, corp birouri - nr. MF 26721,
centrală termică - nr. MFP 104188, magazie - nr. MF 27086;
- unele construcții nu mai sunt folosite potrivit destinației pentru care au fost edificate inițial, încă
din perioada 1999-2003, datorită faptului că activitatea fitosanitară s-a reorganizat, iar o parte
dintre activități au fost externalizate, precum: magazie de substanțe fito-sanitare - nr. MF 38292,
spălătorie+fosă septică - nr. MF 38296, spălătorie - nr. MF 26235, magazie - nr. MF 27051,
magazie pesticide - nr. MF 99686, magazie pesticide - nr. MF 39900 și magazie pesticide - nr. MF
104210;
- unele bunuri au fost înlocuite cu mijloace tehnice performante, cum este cazul adăpostului
meteo - nr. MF 38298, al cărui rol a fost preluat de Sistemul Agro-Expert, instalație automată de
monitorizare și avertizare meteo computerizată;
- la unele bunuri sau modernizat utilitățile aferente, astfel încât nu mai sunt folosite instalația de
apă - nr. MF 105173, WC - nr. MF 104225 și nr. MF 27100, bazin din beton - nr. MF 27097 și
fântâna de beton - nr. MF 27098, grajd cărămidă - nr. MF 103481, împrejmuire gard elicopter nr. MF 104223 și atelier mecanic - nr. MF 27096.
În urma inventarierii, unele construcții au fost propuse spre casare parțial, astfel:
- la nr. MF 35715 - sediul UF Bacău laboratoare+anexe, se propune pentru casare doar
bunul imobil ”garaj - 43mp”;
- la nr. MF 38101 – garaj + puț absorbant + chioșc metalic, se propun pentru casare bunurile
imobile “puț absorbant + chioșc metalic”.
Pentru bunurile imobile menționate nu se justifică efectuarea de investiții în scopul
reparării/reabilitării și nu este posibilă alocarea lor pentru alte destinații.
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările
și completările ulterioare, și Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1718/2011, se prevede trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
acestora, în condițiile legii.
Bunurile imobile înregistrate cu nr. MF 27051 magazie, 27053 magazie, 27203 șopron țevi
metalice, 99686 magazie pesticide, 26721 corp birouri, 39900 magazie pesticide, sunt
înregistrate în evidența cantitativ valorică a unităților, dar nu au întocmite cărți funciare.
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Având în vedere scopul pentru care au fost utilizate bunurile imobile în cauză, se impune
efectuarea de lucrări de reabilitare a terenului aferent construcțiilor cu nr. MFP 38292, 99686,
39900 și 104210, după demolare.
Fondurile necesare scoaterii din funcțiune, casării, precum și cele necesare reabilitării terenurilor
contaminate, în concordanță cu reglementările în vigoare în domeniul protecției mediului vor fi
asigurate din veniturile proprii ale ANF și se vor recupera din sumele rezultate din valorificarea
bunurilor.
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară,
precum și trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune,
casării și valorificării, în condițiile legii.
Proiectul a fost aprobat.
17.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea
Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului
Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea
scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la
Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-45.pdf
Inițiator: Ministerul Apelor și Pădurilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică cu personalitate juridică care
funcţionează în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, administrează bunurile din
domeniul public al statului de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României,
republicată, 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.
Mijloacele fixe propuse pentru trecere din domeniul public al statului în domeniul privat al
acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, sunt componente ale
unor bunuri imobile înregistrate 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 evidențele contabile ale administrațiilor bazinale de apă fiecărui mijloc
fix i se atribuie un număr de inventar, însă un număr MFP din inventarul centralizat al bunurilor
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din domeniul public al statului cuprinde, de regulă, mai multe mijloace fixe având numere de
inventar distincte în evidențele contabile.
Lucrările hidrotehnice din cadrul bunurilor imobile “Regularizări bazin Ialomița – D.A. Ialomița Buzău” (MFP 64615) și “Regularizări bazin Siret D.A. Ialomița - Buzău” (MFP 64619) constau în
lucrări de regularizare, consolidări și apărări de maluri care au fost calamitate în urma viiturilor
repetate, în acest sens existând procese verbale de calamitate avizate și semnate de către
reprezentanții autorităților administrației publice locale. Lucrarea hidrotehnică “Regularizare
pârâu Slănic – Gura Ocniței”, parte a bunului imobil “Regularizări bazin Ialomița – D.A. Buzău Ialomița” (MFP 64613), are durata de funcționare depășită, iar ca urmare a schimbării
morfologice a secțiunilor albiei minore prin căderea talvegului (eroziune activă) de-a lungul anilor
și a viiturilor din 1976 până în prezent, aceasta s-a deteriorat.
Bornele componente ale axului cadastral aferent cursurilor de apă de pe teritoriul județului
Prahova sunt deteriorate în totalitate. Echipamentele utilizate în activitatea posturilor
hidrometrice, parte componentă a numerelor MFP 64509 – “Alte instalații D.A. Ialomița - Buzău”
și MFP 64511 - “Alte instalații D.A. Ialomița Buzău, bazin Ialomița” se găsesc într-o stare avansată
de uzură, nu mai prezintă siguranță în utilizare și nu se mai pot repara.
La acumularea Vâlcele se trece în domeniul privat al statului un rezervor metalic, pus în funcțiune
în anul 1979, care a avut rolul de stocare a uleiului hidraulic. Acest rezervor devenise impropriu
pentru depozitarea uleiului și a fost înlocuit cu rezervoare metalice mai mici.
Din cadrul bunului imobil “Lac acumulare Bascov și stație pompe râu Argeș” (MFP 64079) se trec
în domeniul privat al statului nouă celule 6 KV, două transformatoare 250 KV și două celule 6 KV
aferente pompelor. Aceste echipamente electrice au fost puse în funcțiune în anul 1982 având
rolul de a alimenta cu energie electrică stația de pompe Bascov. Deoarece nu mai prezentau
siguranță în exploatare, fiind uzate fizic și moral, au fost înlocuite cu alte echipamente moderne.
La acumularea Râușor se trec în domeniul privat al statului 29 de mijloace fixe “celulă Telemac –
AMC” și un mijloc fix “terminal E.T.T. 20 AMC”, puse în funcțiune în anul 1986. Celulele sunt
defecte, nu mai pot înregistra valorile frecvenței și nu pot fi înlocuite deoarece sunt înglobate în
nucleul de argilă din corpul barajului. Terminalul E.T.T. 20 AMC este amplasat în corpul barajului
sub nucleu de argilă și, din cauza faptului că în prezent celulele sunt defecte, nu-și mai îndeplinește
rolul pentru care a fost montat, rolul său fiind preluat din anul 2008 de alte 5 cutii terminale.
Pompa HEBE de la acumularea Zăvoiul Orbului (MFP 64084) a fost pusă în funcțiune în anul 1996
și a fost folosită până în anul 2014, timp de 18 ani, pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă
din foraj a barajului Zăvoiul Orbului. Din cauza faptului că motorul pompei s-a ars în anul 2014
aceasta a fost înlocuită cu o pompă submersibilă.
Digul din elemente prefabricate Acriș și Nodul hidrotehnic pârâu Acriș, înregistrate la numerele
MFP 116483 și MFP 116489 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu
modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul 1995, au fost afectate de viiturile
ce au avut loc în perioada 23.05-02.06.2012, fapt atestat de procesul verbal de calamități nr.
1797/06.06.2012 avizat de președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov.
La barajul Nedelea (MFP 63996) se trec în domeniul privat al statului două mijloace fixe, respectiv
“Accesorii sanitare și încălzire” și “Instalații încălzire”, care sunt defecte, nefuncționale și uzate în
Pag. 30 din 51

totalitate. La Barajul Măneciu (MFP 64134) se trec în domeniul privat al statului cinci
accelerografe care nu mai sunt funcționale, sunt un model foarte vechi care nu se mai fabrică, au
o tehnologie învechită și o precizie scăzută a datelor furnizate, fiind și înlocuite cu aparatură
modernă și performantă. Din cadrul bunului imobil Baraj Siriu (MFP 64118) se trec în domeniul
privat al statului echipamente componente care se găsesc într-o stare avansată de uzură, nu mai
prezintă siguranță în utilizare și nu se mai pot repara.
Mai este propus pentru trecere în domeniul privat al statului mijlocul fix “Împrejmuire 4000 ml
Lac Amara”, parte componentă a bunului imobil “Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire
lac” (MFP 64132). Împrejmuirea lacului Amara este realizată din spalieri și sârmă ghimpată,
spalierii fiind deteriorați, iar sârma ghimpată este ruginită și pe alocuri ruptă, împrejmuirea
nemaiasigurând protecția zonei pentru care a fost construită.
Din cadrul lacului de acumulare Prundu (MFP 64082) se trec în domeniul privat al statului un
racord electric DV2 și o ambarcațiune metalică în lungime de 5,3 metri. Racordul electric, pus în
funcțiune în anul 1982, a avut rolul de alimentare cu energie electrică a stației de pompare DV2,
stație care a funcționat până în anul 2013 când s-a construit o altă stație de pompare, Golești,
care a preluat rolul stației de pompare DV2 din cadrul formației Baraj Pitești. Ambarcațiunea
metalică, care prezintă fisuri în corpul metalic, a fost folosită în perioada 1996 - 2012 pentru
lucrările de întreținere și reparații la o dragă ce a fost scoasă din funcțiune în anul 2004.
Compartimentul baracă metalică de la Cantonul Cătămărăști și baraca metalică 4m x 6m x 3m
de la Cantonul Priponești, puse în funcțiune în anul 1992, respectiv 1986, sunt într-o stare
avansată de uzură, prezentând și degradări ale structurii de rezistență. Cabinele limnigraf
Căzănești și Mânjești, puse în funcțiune în anul 1988, prezintă un grad de uzură de 80%, au tabla
ruginită și spartă, iar puțurile aferente acestora sunt colmatate.
Consolidarea mal stâng râu Siret la Movilenii de Jos, în lungime de 1800 metri, a fost executată
în anul 1969 și este formată dintr-un câmp de șase epiuri construite din anrocamente și blocuri
de beton și o protecție longitudinală de mal amplasată la limita aval a sectorului. În prezent
consolidarea de mal este degradată în proporție de 98% din cauza viiturilor care au avut loc de-a
lungul anilor pe râul Siret. Cele 6 epiuri sunt degradate în proporție de 100%, masivul de greutate
format din anrocamente este erodat, iar din blocurile de beton au mai rămas doar trei. Lucrarea
de protecție longitudinală nu mai există, fiind deteriorată de viiturile înregistrate de-a lungul
timpului pe râul Siret.
Apărarea mal stâng râu Siret la Movilenii de Sus, în lungime de 4300 metri, a fost executată în
anul 1968, constând din 15 epiuri executate din anrocamente și blocuri de beton prefabricate pe
saltele din fascine, în prezent fiind degradată în proporție de 98% din cauza viiturilor care s-au
înregistrat de-a lungul timpului, niciunul din cele 15 epiuri nemaiavând dimensiunile proiectate.
La acumularea Mihăilești se trec în domeniul privat al statului trei pilaștrii și două foraje
piezometrice. Pilaștrii nr. 502, 504 și 505 au fost puși în funcțiune în anul 1996 servind la
urmărirea comportării în timp a barajului Mihăilești prin efectuarea de măsurători topogeodezice. În prezent pilastrul nr. 504 este complet distrus, iar la pilaștrii nr. 502 și nr. 505 au fost
distruse bolturile metalice de centrare forțată a aparaturii de măsurare topo – geodezică, în
prezent măsurătorile efectuându-se la alți 3 pilaștrii care sunt în funcțiune. Forajele pizometrice
FP3bis și FP5Bis au fost executate în anul 1995 rolul lor fiind de a monitoriza nivelul hidrostatic.
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Acestea au fost parțial forate, având în vedere că în timpul forării s-a întâlnit o placă de beton și
nu au mai putut fi continuate (din acest motiv cele două foraje au rămas în conservare, neputând
fi utilizate la măsurători niciodată).
La acumularea Mărăcineni se trec în domeniul privat al statului o instalație hidroavertizoare și o
instalație telefonică. Instalația hidroavertizoare a fost pusă în funcțiune în anul 1983, rolul ei fiind
acela de a da informații cu privire la nivelul apei pe râul Doamnei, în punctele Ciumești,
Dărmănești, coada lacului de acumulare Mărăcineni. Aceasta este defectă și nu mai poate fi
reparată, având în vedere gradul mare de uzură fizică, rolul ei fiind luat de stațiile automate
hidrometrice puse în funcțiune pe râul Doamnei în anul 2012. Instalația telefonică, pusă în
funcțiune în anul 1982, a fost folosită până în anul 1998, timp de 16 ani, pentru transmiterea
datelor la dispeceratul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea, până când, din cauza
defecțiunilor apărute la întreaga instalație de telefonie la nivel de unitate, s-a luat măsura
înlocuirii întregului sistem.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor
mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică
aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în
domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și
pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul a fost aprobat.
18.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor-Regia
Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-46.pdf
Inițiator: Ministerul Apelor și Pădurilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Prin promovarea prezentului act normativ se are în vedere actualizarea valorilor de inventar ale
unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor
şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării, conform Ordinului
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 172/2016. Reevaluarea acestor bunuri imobile a fost
realizată prin aplicarea indicilor preƫurilor de consum comunicaƫi de către Institutul Naƫional de
Statistică, conform prevederilor O.M.F.P nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aplicaƫi la valoarea netă de inventar în cazul drumurilor forestiere care au fost
preluate cu amortizare de R.N.P – Romsilva în anul 1994 de la fostele I.F.E.T-uri.
Proiectul a fost aprobat.
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19.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul
bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
situate în judeţele Argeş, Covasna, Constanţa, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj,
Tulcea, Buzău şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-47.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În cadrul Ministerului Apărării Naţionale au avut loc activităţi specifice care au determinat
actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea instituţiei militare, ca urmare a reevaluării acestora şi a majorării sau diminuării
valorilor de inventar ale unor bunuri imobile datorită constatării unor suprafeţe de teren în
plus/minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.
Diminuarea sau majorarea suprafeţelor de teren rezultate în urma executării lucrărilor
tehnice de cadastru şi intabulării unor bunuri imobile în cartea funciară se datorează diferenţei
dintre sistemul de măsurare a imobilelor la data luării acestora în evidenţă şi cel actual, în
sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 prin tehnologia GPS, vechiul sistem de măsurare
având o precizie inferioară celui actual, neluând în calcul diferenţele de nivel sau alte elemente
de planimetrie ale reliefului.
Pentru suprafeţele de teren constatate în minus în urma intabulării imobilelor în cartea
funciară, unităţile militare care au în evidenţa contabilă imobilele respective au efectuat
cercetările administrative, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind
răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999 şi ale normelor de aplicare
în Ministerul Apărării Naţionale, în care sunt menţionate concluziile privind suprafeţele rezultate
în urma intabulărilor, conform celor precizate mai sus, în urma cercetărilor nerezultând aspecte
care să conducă la concluzia prejudicierii patrimoniului imobiliar (limitele şi configuraţiile
imobilelor nu s-au modificat de la data constituirii acestora şi până în prezent).
Pentru suprafeţele de teren constatate în plus în urma intabulării în cartea funciară, unităţile
militare utilizatoare ale imobilelor au întocmit procese-verbale de inventariere constatându-se
plusuri de teren, fapt menţionat şi în concluziile privind suprafeţele rezultate în urma intabulării,
conform celor precizate mai sus.
Totodată, se impune şi actualizarea adreselor imobilelor din inventarul bunurilor din
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin
adăugarea cărţilor funciare după intabularea acestora, în conformitate cu prevederile pct. 2 alin.
3 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor
privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului.
Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt afectate de litigii, sarcini ori
cereri de revendicare, dovadă în acest sens fiind cărţile funciare ale imobilelor anexate la
documentaţiile justificative.
Menţionăm că valorile înscrise în prezentul act normativ sunt cele de la data promovării
acestuia, diferenţele constatate ulterior datorându-se întârzierilor apărute în procesul de avizare
al proiectului de către autorităţile avizatoare.
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Conform prevederilor art. 42 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele aflate în domeniul public
sau privat al statului şi în administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al
securităţii naţionale ori aflate în proprietatea privată a acestora, nu se înscriu construcţiile în
cartea funciară şi drept urmare în documentaţiile cadastrale se fac referiri exclusiv la terenurile
aferente imobilelor, iar planurile de amplasament şi delimitare conţin doar limitele acestora.
Având în vedere cele prezentate mai sus, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act normativ pentru
rezolvarea următoarelor aspecte:
- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.
1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 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, şi a
constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi
intabularea în cartea funciară;
- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.
2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului
nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi
intabularea în cartea funciară;
- actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi
în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare;
- actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.
4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor
art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor
modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Covasna, Constanţa,
Alba,Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj, Tulcea, Galaţi, Buzău şi municipiul Bucureşti.
Proiectul a fost aprobat.
20.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni,
jud.Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea
acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar
a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public
în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa:
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http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-48.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
În baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 970/2010 privind transmiterea unei părţi
de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, s-a
aprobat transmiterea unei părţi din imobilul 1169, din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în
administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării infrastructurii necesare
creşterii activităţii turistice şi de agrement a judeţului Dâmboviţa, precum şi pentru realizarea
unor clădiri necesare desfăşurării activităţii unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.970/2010, Consiliul Judeţean
Dâmboviţa se obliga să transmită în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, conform legii, un număr de 40 de unităţi locative împreună cu terenul aferent
acestora, în termen de 4 ani de la preluarea părţii de imobil.
Urmare a solicitării Statului Major al Forţelor Terestre din anul 2012, Ministerul Apărării
Naţionale a solicitat Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin scrisoarea secretarului de stat pentru
politica de apărare şi planificare nr. A 8021/2012, retransmiterea părţii de imobil în domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în scopul reintegrării în circuitul
operativ militar.
În sensul celor de mai sus, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a adoptat Hotărârea nr. 174/2012,
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 55/2014, prin care s-a aprobat transmiterea
imobilului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa a exercitat controlul de legalitate asupra Hotărârilor
Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, respectiv nr. 55/2014, în conformitate cu
prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi s-a considerat că acestea sunt legale.
Cererea Ministerului Apărării Naţionale a fost motivată şi de faptul că până la data solicitării
retransmiterii imobilului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu demarase lucrările de realizare a obiectivelor de
investiţii prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 970/2010.
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin
Hotărârea nr. 55/2014, Ministerul Apărării Naţionale a preluat partea de imobil prin Protocolul
nr. 7549/2014 – A 1581/2014 şi Procesul verbal de predare-primire nr. 7549/2014 – A 1581/2014,
mai puţin 5 construcţii grav afectate de căderile masive de zăpadă din timpul sezonului rece,
aceste construcţii fiind scoase din funcţiune şi casate prin grija Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Construcţiile scoase din funcţiune şi casate prin grija Consiliului Judeţean Dâmboviţa au fost
trecute din domeniul public în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014, acestea fiind menţionate în anexa nr. 3 la prezentul act
normativ.
În urma casării construcţiilor scoase din funcţiune a fost întocmit procesul verbal de casare nr.
8788/2014, întocmit de comisia de casare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, deşeurile de material
lemnos rezultate au fost predate către Serviciul Public Judeţean Salvamont Dâmboviţa prin
transfer fără plată, conform procesului verbal nr. 9437/220/2014.
După reintegrarea imobilului menţionat mai sus, în cadrul imobilului 1169, aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, s-a constatat că, şi alte
construcţii situate pe terenul imobilului preluat de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, au un grad
de uzură fizică şi/sau morală avansat, fiind necesară trecerea acestora din domeniul public în
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora.
Precizăm că imobilul transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată cu Hotărârea nr. 55/2014, care va fi înscris în
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi dat în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, nu este supus cererilor de retrocedare, nu este grevat de sarcini,
nu este închiriat şi nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor.
Documentaţia tehnică cu propunerile de scoatere din funcţiune a construcţiilor din cadrul
imobilului 1169, propuse a fi trecute din domeniul public în domeniul privat al statului, a fost
promovată ierarhic de către unitatea militară care are în administrare imobilul şi a fost avizată
de către structurile abilitate ale ministerului, conform prevederilor art. 5 alin. (7) din Instrucţiunile
privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor
materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M. 92/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 609 din 01.10.2013, cu modificările ulterioare.
Bunurile materiale rezultate în urma scoaterii din funcţiune şi a casării construcţiilor propuse
pentru trecere din domeniul public în domeniul privat al statului prin prezentul act normativ, se
valorifică conform prevederilor Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 99/2009, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 şi 685 bis din 12 octombrie 2009, cu modificările
şi completările ulterioare.
Menţionăm că partea din imobilul 1169 compusă din construcţii, care fac obiectul trecerii din
domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora,
şi-a pierdut uzul şi interesul public naţional.
Totodată, este necesară actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169, înregistrat în
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul MFP 103732, ca
urmare a comasării acestuia cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului şi reevaluării conform prevederilor art. 2¹ şi 2² din Ordonanţa
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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.
Precizăm că activele fixe de natura construcţiilor care fac obiectul trecerii în domeniul privat al
statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, nu se trec în documentaţiile cadastrale de
intabulare în cartea funciară a imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului şi în
administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale ori aflate
în proprietatea privată a acestora, potrivit prevederilor art. 42 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
documentaţiile cadastrale făcându-se referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar
planurile de amplasament şi delimitare conţin doar limitele acestora, neînscriindu-se construcţiile
în cartea funciară.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui
imobil situat în comuna Moroeni, județul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită
din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din
funcţiune şi casării acestora.
Proiectul a fost aprobat.
21.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în
domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al
Poliţiei Române
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-49.pdf
Inițiator: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
Sinteză conținut:
Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 958, format din construcţii, teren şi
amenajări la terenuri, situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al
statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul
MFP 144934.
Imobilul 958 a fost reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 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. Astfel, se
impune actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 în inventarul bunurilor din domeniul
public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu noua valoare de
inventar, respectiv 332.743.109,56 lei.
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Ministerul Afacerilor Interne a solicitat transmiterea unei suprafeţe de aproximativ 35-40 ha din
imobilul 958, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
în administrarea sa pentru funcţionarea Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni
Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi şi-a manifestat interesul pentru
preluarea şi a altor imobile învecinate, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în
vederea asigurării măsurilor de siguranţă şi a restricţiilor necesare omologării unor poligoane ce
vor fi realizate pe terenul imobilului.
Având în vedere faptul că imobilul 958 este în prezent dezafectat, precum şi dificultăţile în ceea
ce priveşte asigurarea administrării, pazei şi securităţii imobilului, Ministerul Apărării Naţionale a
fost de acord cu transferul integral al imobilului 958 aflat în domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne –
Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru funcţionarea Serviciului Independent pentru
Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Imobilul 958 a devenit disponibil ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi
restructurare a armatei, fiind la această dată dezafectat, nu-şi mai poate menţine destinaţia, nu
face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, nu este închiriat şi nu este
grevat de sarcini.
În cartea funciară a imobilului, a fost înscris doar terenul, deoarece, în conformitate cu prevederile
art. 42 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, modul de înscriere a imobilelor aflate în domeniul public sau privat al
statului şi în administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii
naţionale ori aflate în proprietatea privată a acestora se stabileşte de către aceste instituţii,
împreună cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după efectuarea recepţiei
prevăzute de lege.
În acest sens, precizăm că în documentaţiile cadastrale întocmite pentru imobilele aflate în
administrarea instituţiilor sus-menţionate, se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor,
iar planurile de amplasament şi delimitare conţin doar limitele acestora.
Menţionăm că în cartea funciară nr. 30194 a comunei Mihai Bravu, aferentă imobilului 958 Mihai
Bravu, este înscrisă suprafaţa din acte de 49.250.000 mp, care reprezintă suprafaţa terenului
preluată în administrare de Ministerul Apărării Naţionale, conform actelor juridice, din care s-au
constituit în timp, prin dezmembrare, mai multe imobile, conform nevoilor instituţiei militare, iar
suprafaţa măsurată de 853.214 mp reprezintă suprafaţa de teren aferentă imobilului 958 care
face obiectul prezentului act normativ.
Totodată, precizăm că actualele măsurători cadastrale ale terenului aferent imobilului 958 au
fost efectuate în limitele de hotar stabilite la momentul intrării terenului în administrarea
Ministerului Apărării Naționale.
Necesitatea, oportunitatea şi realitatea datelor prezentate în prezentul act normativ aparţin
iniţiatorului, respectiv Ministerului Apărării Naţionale.
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Prezentul act normativ prevede actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Menţionăm faptul că, pentru prezentul act normativ, a fost îndeplinită procedura stabilită prin
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată.
Prin obiectul său de reglementare, prezentul act normativ nu are impact asupra domeniilor social,
economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care acesta a fost
elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
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.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind actualizarea
valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea
acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Proiectul a fost aprobat.
22.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''- S.A Constanţa aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/05/HG-50.pdf
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189455
Proiectul a fost aprobat.
23.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru
modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189544
Inițiator: Ministerul Sănătății
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
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Sinteză conținut:
Pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Ministerului Sănătății, prin reorganizarea structurilor
din cadrul acestuia, precum şi prin regândirea competenţelor acestora, în vederea îndeplinirii
funcţiilor şi atribuţiilor în condiţii optime şi eficiente, se intenționează o creștere a capacității
administrative a ministerului.
De asemenea, necesitatea înființării unor noi structuri, prin reorganizare, este dată şi de
complexitatea actuală a domeniilor de activitate precum și de necesitatea realizării unui
management performant la nivelul instituției.
Dinamica lucrărilor instrumentate prin direcțiile de specialitate din domeniile de competență
ale ministerului determină reorganizarea acestora în scopul eficientizării activității de la nivelul
fiecărei structuri.
Prin reorganizarea instituției se propun o serie de modificări aduse structurii organizatorice,
prin înființarea unor structuri noi ca urmare a reorganizării unora din cele existente, fără a
modifica numărul de posturi existent la nivelul instituției.
Având în vedere intenția de reorganizare, urmează a se dispune o redistribuire a numărului
de posturi existent la nivelul UMP în cadrul celorlalte structuri existente la nivelul Ministerului
Sănătății, în cadrul Unităţii de Management al Proiectului rămânând un număr de 10 posturi.
Totodată, prin diminuarea numărului de posturi, această structură va funcționa la nivel de
serviciu în cadrul ministerului.
În urma analizei activității s-a constatat că organigrama aferentă UMP este
supradimensionată, motiv pentru care se impune necesitatea adoptării măsurilor de reorganizare
și restructurare a activității întregului UMP.
Reorganizarea UMP se face în conformitate cu recomandările Băncii Mondiale cuprinse în
raportul misiunii de verificare (Aide Memoire) ce a avut loc în luna martie 2017.
Prin reorganizarea Centrului de resurse umane în sănătate publică la nivel de direcție
generală, se suplimentează numărul de posturi, această suplimentare fiind necesară în vederea
creșterii capacității operaționale, având în vedere complexitatea domeniilor pe care această
structură le gestionează.
Prin reorganizarea Corpului de Control și Serviciului Integritate într-o structură unitară,
Direcția Control și Integritate, se dorește eficientizarea activității desfășurate, ținând cont de
faptul că aria celor două domenii de activitate se întrepătrunde atât din punct de vedere faptic,
cât și al legislației aplicabile.
Prin reorganizarea Inspecției Sanitare de Stat la nivel de direcție în cadrul Ministerului
Sănătății se va suplimenta numărul de posturi existent, această suplimentare fiind necesară în
vederea creșterii capacității operaționale.
Prin crearea Departamentului Afaceri Europene, structură care va funcționa la nivel de
compartiment în subordinea directă a ministrului sănătății, se va asigura o mai bună coordonare
a activității în domeniul afacerilor europene în cadrul ministerului și o mai bună reprezentare a
ministerului în relațiile cu instituțiile europene pe perioada în care România asigură președinția
Consiliului Uniunii Europene.
Prin înființarea Departamentului Monitorizare Implementare Proiecte Spitale Regionale,
structură care va funcționa la nivel de compartiment în subordinea directă a ministrului sănătății,
se are în vedere eficientizarea activității aferente implementării proiectelor spitalelor regionale,
derulată în prezent la nivelul Unității Implementare și Coordonare Programe, având în vedere
necesitatea monitorizării acordului încheiat cu BEI pentru realizarea studiilor de fezabilitate,
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precum și necesitatea identificării unor noi surse de finanțare în vederea extinderii numărului de
spitale regionale de la 3 la 8.
Prin înființarea Departamentului Monitorizare Implementare Program Național de Vaccinare,
structură care va funcționa la nivel de compartiment în subordinea directă a ministrului sănătății,
se are în vedere eficientizarea implementării programului național de vaccinare în ceea ce
privește achiziționarea vaccinurilor, administrarea acestora, cât și o mai bună informare a
populației în ceea ce privește beneficiile vaccinării.
În vederea asigurării expertizei de specialitate se impune constituirea unor grupuri tehnice de
lucru la nivelul ministerului, care vor funcționa ca organisme consultative, sens în care se impune
modificarea art. 11 în acest sens.
Direcția Generală Juridic, Resurse Umane și Salarizare se reorganizează prin reformarea
atribuțiilor privind salarizarea aparatului propriu al ministerului, sens în care se impune și
modificarea denumirii acestei structuri în Direcția Generală Juridic și Resurse Umane.
Direcția management și structuri sanitare, care preia atribuțiile privind salarizarea aparatului
propriu al ministerului se reorganizează, acest fapt fiind impus de necesitatea eficientizării
activității în cadrul acestei structuri.
De asemenea, activitățile privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale sunt
aferente Direcției Patrimoniu și IT și vor fi derulate în continuare de această direcție.
Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 prin includerea Institutului
Naţional de Cercetare Cantacuzino în categoria unităţilor aflate în subordinea Ministerului
Sănătăţii la capitolul Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
De asemenea, se modifică numărul total de posturi pentru unităţile aflate în subordinea
Ministerului Sănătăţii cu sursa de finanţare venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat de la
380 la 820 posturi, din care 430 de posturi sunt aferente Institutului Naţional de Cercetare
Cantacuzino, iar 10 posturi sunt pentru Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici.
Precizăm ca în cazul Institutului Naţional de Medicină Legală Mina Minovici suplimentarea
numărului de posturi nu are niciun impact bugetar având în vedere faptul că acestea sunt
finanțate din veniturile proprii ale instituției. Facem precizarea că încadrarea cu personal pe cele
10 posturi se va face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 nu are impact financiar ca urmare a
suplimentării numărului de posturi pentru Institutului Naţional de Cercetare Cantacuzino
deoarece conform prevederilor din ordonanța de urgență Ministerul Finanţelor Publice a fost
abilitat să introducă modificările în structura şi volumul bugetelor aferente Ministerului Sănătăţii,
respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Unitatea de management a proiectului funcționează cu un număr de 25 posturi pentru care
finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/contractului, prevăzute cu
această destinaţie, în condiţiile legii.
Urmare a reorganizării UMP în conformitate cu recomandările Băncii Mondiale cuprinse în
raportul misiunii de verificare (Aide Memoire) din luna martie 2017 această structură va funcționa
cu un număr de 10 posturi, diferența de 15 posturi, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat
Ministerului Sănătății de 363 posturi, vor fi repartizate celor trei structuri nou înființate, cât și
celorlalte structuri funcționale care se reorganizează, ale Ministerului Sănătății, cu sursă de
finanțare integral de la bugetul de stat. Încadrarea cu personal pe cele 15 posturi care se
redistribuie structurilor ministerului se va face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.
În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor
măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative salarizarea
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personalului din cadrul Unităţii de management a proiectului din structura Ministerului Sănătăţii
a fost stabilită la nivelul funcţiilor contractuale existente în cabinetul demnitarului.
Deoarece această structură se reorganizează la nivel de serviciu pentru persoana care ocupă
funcția de șef serviciu salariul de bază se stabilește prin asimilare cu salariile de bază prevăzute
pentru cabinetul demnitarului prin ordin al ministrului sănătății.
Urmare reorganizării structurilor din cadrul Ministerului Sănătății este necesar a se modifica
anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 și a se înlocui cu anexa la prezentul act normativ.
Trecerea din subordinea Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în
subordinea Ministerului Sănătăţii s-a făcut pe cale expresă potrivit art.VI din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. Ca urmare, pentru corelarea cu
modificările propuse la art.I pct.4 din prezentul act normativ este necesar ca articolul 1 al
Hotărârii Guvernului nr.537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de
Cercetare "Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 13 iulie
2015, să fie modificat în sensul că Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" este în
subordinea Ministerului Sănătății.
Proiectul a fost aprobat.

24.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al
Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189411
Inițiator: Ministerul Economiei
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Scopul actului normativ îl constituie modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 şi
asigurarea cadrului legislativ necesar activităţii de administrare şi privatizare desfăşurată de
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, având în vedere
următoarele:
- încasarea în luna aprilie, înainte de publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr.
263/2017, a sumei de 2.298 mii lei, reprezentând penalităţi nerealizare clauze postprivatizare
conform Deciziei civile nr. 1264/2014 - Dosar 50621/3/2009;
- prevederile art. 11 alin. (51) din O.U.G. nr. 20/2014, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 123/2015, potrivit cărora: “Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile
efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne permanent la dispoziţia acestuia, prevăzută la alin.
(5), diferenţa urmând a se vira lunar la Ministerul Finanţelor Publice, în contul curent general al
Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României,
până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective“;
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- necesitatea efectuării vărsământului în sumă de 2.298 mii lei în contul general al trezoreriei
statului;
- dispoziţiile art. 14 alin. (3) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită nici o
cheltuială din fonduri publice, dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare;
- suma aprobată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017, la titlul VII “Alte transferuri“,
alineatul “Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului” este de 0 (zero) lei;
- necesitatea asigurării reprezentării instituţiei prin intermediul unei case de avocatură
specializate, în litigiul aflat pe rolul Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris (ICC) în dosarul nr.
22651/MHM, în care OMV AKTIENGESELLSCHAFT a solicitat obligarea Ministerului Economiei –
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerului Energiei,
Ministerului Mediului şi Ministerului Finanţelor Publice la plata unei sume de 34.097 mii EUR (fără
TVA), în baza contractului de privatizare şi a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru
privatizarea SN Petrom S.A.;
- prevederile Memorandumului cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea
generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în
vederea luării masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din priofitul net
realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.
Astfel, se modifică anexa la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017, după cum urmează:
a) se majorează cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare
sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale
cu suma de 590 mii lei, de la valoarea de 1.115 mii lei, la valoarea de 1.705 mii lei;
b) se diminuează sumele cu care instituţia publică implicată participă, cu respectarea cadrului
legal în vigoare din domeniul societar, la majorarea capitalului social al unor societăţi, la care
Ministerul Economiei exercită, în numele statului, calitatea de acţionar cu suma de 2.888 mii lei,
de la valoarea de 7.040 mii lei, la valoarea de 4.152 mii lei ;
c) se majorează transferurile interne, respectiv vărsămintele din privatizare în contul general al
Trezoreriei Statului cu suma de 2.298 mii lei de la valoarea de 0 lei, la valoarea de 2.298 mii lei ;
d) se majorează dividendele preliminate a se încasa în anul 2017 de la societăţile aflate sub
autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute la “Informaţii privind transferurile către bugetul de
stat“, cu suma de 257.200 mii lei, de la valoarea de 196.700 mii lei, la valoarea de 453.900 mii lei,
ca urmare a punerii în aplicare a Memorandumului cu tema: Mandatarea reprezentanţilor
statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi
la regiile autonome, în vederea luării masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de
minim 90% din priofitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul
de stat.
Proiectul a fost aprobat.
25.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea
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Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189956
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți
se realizează conform prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 45/2009, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu
Șișești” (ASAS), prin care se reglementează următoarele aspecte:
● precizarea cadrului juridic al stațiunii;
● delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
● definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice;
● identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii;
● stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți se
reorganizează ca instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate
juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe
Ionescu Șișești”.
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți
administrează suprafața de teren domeniul public al statului de 1.163,02 ha, indispensabilă
activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzută în anexa
nr. 3.44 din Legea nr. 45/2009. Terenul din administrarea stațiunii a fost reevaluat la valoarea de
9.551.260 lei, conform Procesului verbal nr. 1190/09.12.2015.
Actul normativ prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin
actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării și modificarea adresei bunurilor
imobile, conform adresei nr. 242/08.01.2016 emisă de Primăria comunei Răchiți.
Bunurile din domeniul public și privat al statului, precum și bunurile proprii nu fac obiectul
unor cereri de revendicare/restituire, nu sunt grevate de sarcini și nu se află în litigii pe rolul
instanțelor judecătorești. Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate
prin legile bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate
de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, și Legea responsabilității fiscal – bugetare nr.
69/2010.
Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor
Popăuți reorganizată se preia de noua unitate fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ale
Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al
unității sau al unor părți ale acestora, și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.
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Personalul încadrat la Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor
Popăuți este exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nici o
reducere de personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din
organigrama Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți
sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor;
- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv retragerea
din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea continuității activității
de cercetare;
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o instituție
publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și contabilitate,
aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, activitatea de transport și
pază).
Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți
să aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, autolaborator și un autoturism de
teren.
Scopul prezentului proiect de act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare –
dezvoltare desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială a
produselor cercetării - dezvoltării, pe de altă parte.
Proiectul a fost aprobat.
26.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof-Târgu Secuiesc și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189955
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Reorganizarea unităților de cercetare - dezvoltare prevăzute în anexele la Legea nr. 45/2009,
respectiv Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, se face conform
prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.
45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe
Ionescu-Șișești” si a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS),
prin care se reglementează următoarele aspecte:
● precizarea cadrului juridic al stațiunii;
● delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
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● definirea obiectului de activitate în funcție de cerințele socio-economice;
● identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii;
● stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof - Târgu Secuiesc se reorganizează ca instituție
de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri
proprii si subvenții de la bugetul de stat, în subordinea ASAS. Potrivit HCL nr. 61/2007, denumirea
și numărul străzii la care este situat sediul stațiunii, s-au schimbat din Ady Endre nr. 55, în Orbán
Balázs nr. 15, conform „Certificatului de nomenclatură stradală” nr. 19103/26.11.2013.
Conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A, nr.0543172 din 28.11.2013, codul unic de
înregistrare fiscală al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este
”14829298”.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc administrează suprafața de
teren domeniul public al statului de 367,01 ha, indispensabilă activității de cercetare-dezvoltareinovare și multiplicării materialului biologic, prevăzută în anexa nr. 3.18. din Legea nr. 45/2009.
Proiectul prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu modificările
și completările ulterioare, prin schimbarea denumirii și numărului străzii sediului stațiunii, precum
și prin actualizarea denumirii unor bunuri imobile și a codului unic de înregistrare fiscală al
stațiunii, conform anexei.
Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc să aibă
următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un autolaborator și un autoturism de
teren.
Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc reorganizată se
preia de noua unitate fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ale
Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al
unității sau al unor părți ale acestora și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.
Personalul încadrat la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pentru Cartof Târgu Secuiesc este
exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nicio reducere de
personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama
Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul culturii cartofului,
- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv retragerea
din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea continuității activității
de cercetare,
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o instituție
publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și contabilitate,
aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, activitatea de transport și
pază).
Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea stațiunii nu sunt înscrise în cartea
funciară, nu fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire, nu se află în litigii pe rolul
instanțelor judecătorești și nu sunt grevate de sarcini.
Valoarea de inventar a bunurilor din anexă este actualizată, în acord cu cerințele impuse de
Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, reevaluarea respectivelor imobile realizându-se în baza
Hotărârii Guvernului nr. 557/2015.
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Trebuie precizat că nu s-a putut realiza înscrierea imobilelor în cartea funciară, deoarece
unitățile de cercetare-dezvoltare nu dispun de fonduri pentru aceste activități. Imobilele care
aparțin unităților de cercetare – dezvoltare și sunt situate în unități administrativ teritoriale în
care se derulează lucrări de înregistrare sistemică, vor fi înregistrate în sistemul integrat de
cadastru și carte funciară prin Programul Național de cadastru și carte funciară, gestionat de
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară .
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile
bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010.
Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–dezvoltare
desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială a produselor
cercetării-dezvoltării, pe de altă parte.
Proiectul a fost aprobat.
27.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189935
Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Avizatori: Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru se face
conform prevederilor art. III alin.(1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea
Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, prin hotărâre a
Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se reglementează
următoarele aspecte:
- precizarea cadrului juridic al stațiunii;
- delimitarea și stabilirea patrimoniului unității;
- definirea obiectului de activitate funcție de cerințele socio-economice;
- identificarea surselor de finanțare a activităților stațiunii;
- stabilirea organelor de conducere ale stațiunii.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru se reorganizează prin
hotărâre a Guvernului, ca instituție de drept public organizată ca instituție publică cu
personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu
Șișești”, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru administrează o
suprafață de teren domeniul public al statului de 700,26 ha, potrivit prevederilor anexei nr. 3.27.
la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.
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Terenul din administrarea stațiunii cu suprafața de 700,26 ha a fost evaluat la valoarea de
9.589.459 lei conform procesului verbal din 30.06.2011 și reevaluat la valoarea de 10.200.308 lei,
conform procesului verbal nr.135/31.08.2015.
Proiectul prevede modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare, prin:
– actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu
prevederile anexei la prezenta hotărâre de Guvern, ca urmare a reevaluării acestora, conform
procesului verbal nr.135/31.08.2015, elaborat de comisia numită prin Decizia nr.684/29.04.2015
emisă de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru;
- modificarea denumirii, descrierii tehnice, vecinătăților și adresei imobilului înregistrat cu nr. MF
108482, în baza CF nr. 101358/2016.
Se prevede ca Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru să
aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, un autolaborator și un autoturism de
teren. Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru
reorganizată se preia de noua unitate fără concurs.
Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ale
Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al
unității sau al unor părți ale acestora și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.
Personalul încadrat la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru
este exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nici o reducere
de personal. Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama
Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru sunt:
- dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții
importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare
științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul viticulturii și vinificației,
- reinoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv retragerea
din activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea continuității activității
de cercetare,
- necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o instituție
publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și contabilitate,
aprovizionare, resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, activitatea de transport și
pază).
Bunurile din domeniul public al statului nu fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire,
nu sunt grevate de sarcini și nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești.
Bunurile proprii au fost achiziționate din alte surse decât cele aprobate prin legile
bugetare anuale și care urmează regulile și principiile fondurilor publice reglementate de Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010.
Scopul prezentului act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–dezvoltare
desfășurată de stațiune, pe de o parte și o mai bună valorificare comercială a produselor
cercetării-dezvoltarii, pe de altă parte.
Proiectul a fost aprobat.
28.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex”- S.A. aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Pag. 48 din 51

Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189453
Inițiator: Ministerul Transporturilor
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Bugetul poate fi accesat la adresa:
http://www.metrorex.ro/Resurse/Organizare/BVC%202017.pdf
Proiectul a fost aprobat.
29.
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile
cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189524
Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Avizatori: Sinteză conținut:
Programul de acţiuni pe anul 2017 include un număr de 87 clădiri de locuit multietajate, încadrate
prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în vederea
execuţiei lucrărilor de intervenţie şi a elaborării proiectării lucrărilor de intervenţie, din care:
- 78 clădiri de locuit multietajate renominalizate din Programul de acţiuni pe anul 2016, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2016;
- 9 clădiri de locuit multietajate nominalizate de Consililul Judeţean Prahova şi Consiliul Judeţean
Iaşi.
Din punct de vedere al acţiunilor privind reducerea riscului cele 87 de clădiri de locuit multietajate
nominalizate în programul menţionat mai sus, se grupează astfel:
- execuţia lucrărilor de intervenţie, la 34 clădiri de locuit multietajate, din care:
 municipiul Bucureşti: 30 clădiri de locuit;
 judeţul Prahova, municipiul Câmpina: 1 clădire de locuit;
 judeţul Tulcea, municipiul Tulcea: 2 clădiri de locuit;
 judeţul Covasna municipiul Sfântu Gheorghe: 1 clădire de locuit.
- proiectarea lucrărilor de intervenţie, la 53 clădiri de locuit multietajate, din care:
 municipiul Bucureşti: 30 clădiri de locuit;
 judeţul Bacău, municipiul Bacău: 5 clădiri de locuit;
 judeţul Prahova, municipiul Ploieşti: 7 clădiri de locuit;
 judeţul Prahova, municipiul Câmpina: 3 clădiri de locuit;
 judeţul Iaşi, municipiul Iaşi: 6 clădiri de locuit;
 judeţul Suceava, municipiul Suceava: 1 clădire de locuit;
 judeţul Mureş,municipiul Târgu Mureş: 1 clădire de locuit.
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Proiectul a fost aprobat.
30.
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor
pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază
persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189445
Inițiator: Ministerul Energiei
Avizatori: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
Sinteză conținut:
Prin prezentul act normativ se propune aprobarea alocării sumei de 12.774 mii lei din bugetul
asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2017 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de
completare pentru un număr de 1000 de persoane disponibilizate în anul 2017 din cadrul
Societății Complexului Energetic Oltenia S.A. (etapa I).
Proiectul a fost aprobat.
IV.

MEMORANDUMURI

1.
MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere în
domeniul investiţiilor între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din
România şi Ministerul Investiţiilor şi Cooperării Internaţionale şi aprobarea semnării
Memorandumului de Înţelegere şi Cooperare în domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, între
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul
Industriei, Comerţului şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Arabă Egipt, în cadrul
lucrărilor celei de-a II-a sesiuni a Comitetului mixt guvernamental româno-egiptean de cooperare
economică, ştiinţifică şi tehnică
Inițiator: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
2.
MEMORANDUM cu tema: Activarea Potenţialului Economic al Sectoarelor Culturale şi
Creative din România
Inițiatori: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale
Avizatori: Proiectul a fost aprobat.
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3.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui amendament la Convenţia cadru
privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor
Inițiator: Ministerul Mediului
Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe
Proiectul a fost aprobat.
4.
MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Comitetului interministerial de urgenţă pentru
soluţionarea disfuncţionalităţilor programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării
la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 20172018
Inițiator: Ministerul Sănătății, Secretariatul General al Guvernului
Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Proiectul a fost aprobat.

Ședința a continuat cu prezentarea notelor, informărilor, punctelor de vedere, precum și a
documentelor confidențiale și clasificate incluse pe ordinea de zi.

Briefingul de presă susținut de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, la finalul ședinței
de guvern poate fi urmărit aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/briefing-de-presasustinut-de-ministrul-tineretului-i-sportului-marius-dunca-la-finalul-edintei-de-guvern
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