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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 299/2019 

privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea lucrărilor de 

decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, 

județul Tulcea 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea  

lucrărilor de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, 

județul Tulcea 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. 1.Descrierea situaţiei 

actuale    

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării  deține 

calitatea de beneficiar și Autoritate Contractantă în cadrul 

proiectului de investiții „Lucrări de decolmatare a canalelor 

Letea și Sidor”. 

În urma analizei situației privind stadiul implementării 

proiectului „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor„ 

au fost constatate mai multe aspecte ce justifică necesitatea 

acestui proiect.  

În anexa la actul normativ sunt relatate caracteristicile 

principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  de 

investiţii „Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor”,  în 

valoare totală de  4.006.703,30 lei cu TVA, în care Administrația 

Rezervației Biosferei Delta Dunării deține calitatea de Beneficiar 

și Autoritate Contractantă. 

În urma analizei situaţiei privind stadiul implementării 

proiectului și necesitatea investiției, amintim: 

 În conformitate cu cerințele Primăriei C.A. Rosetti prin 

care suntem înștiințați de situația canalelor din zona Letea (Cnl. 

Letea și Cnl. Sidor), este necesară decolmatarea în situații de 

urgență din cauza nivelului de apă foarte scăzut (perioada verii), 

fapt ce duce la imposibilitatea accesului ambarcațiunilor 

localnicilor din zona. 

  Nivelul scăzut de apă blochează în totalitate accesul 

navelor sanitare tip ambulanță și a celor pentru situații de 

urgență, punând astfel în pericol viața locuitorilor și a bunurilor 
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acestora. Pentru a se ajunge la comuna C.A. ROSETTI, rutele 

cele mai scurte sunt canalele Letea și Sidor, deservind cea mai 

mare parte a locuitorilor comunei.  

Pentru a se ajunge la comuna C.A.Rosetti, rutele cele mai 

scurte sunt canalele Letea și Sidor care deservesc cea mai mare 

parte a locuitorilor comunei. 

 Totodată precizăm faptul ca anul acesta au fost incendii pe 

raza localității C.A. Rosetti,  echipele de intervenție a 

pompierilor fiind în imposibilitatea de a interveni cu 

ambarcațiunile din dotare mai aproape de locul afectat din cauza 

colmatării canalelor.  

  Prin decolmatarea acestor canale accesul pe apă către satul 

Letea va fi posibil și pentru ambarcațiunile ambulanței Tulcea și 

a bărcilor localnicilor.  

  Mai mult decât atât, prin decolmatarea canalelor din zona 

Letea s-ar crea circulația apei dinspre Dunărea Veche, Ghiolul 

Merheiul Mare și Brațul Chilia al Dunării prin aceste canale spre 

Marea Neagră contribuind astfel la reîmprospătarea apei, atât de 

necesară faunei acvatice cât și animalelor sălbatice sau 

domestice. 

 În perioada verii când nivelul apei este foarte scăzut 

fenomenul de ,, înflorire a apei,, determinat de dezvoltarea 

exagerată a unor alge apa având inițial o culoare verde și ulterior 

lăptoasă cu miros pestilențial care, lipsită de oxigenare produce 

putrefacția acestora degajând hidrogen sulfurat care duce în final, 

la moartea faunei acvatice. 

 Subliniem faptul ca pentru a se ajunge la localnici căile de 

acces sunt colmatate si blocate de plauri. 

  Nerealizarea lucrărilor de decolmatare va crea următoarele 

probleme:  

- imposibilitatea navelor sanitare și a celor de la pompieri 

pentru a interveni în situații de urgență; 

- imposibilitatea aprovizionării comunei cu furaje pentru 

animale cât și pentru a se putea livra animalele disponibile către 

abatoarele specializate; 

- imposibilitatea aprovizionării comunei cu alimente și 

materiale de construcții; 

- imposibilitatea derulării unor proiecte de infrastructură 

aflate în faza de finanțare. 

Termenul de execuție a lucrărilor este de 5 luni. 

11 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţia 

comunitară sau creeaza 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Schimbări 

 preconizate 

Realizarea investiţiei propuse prin prezentul proiect contribuie  

decolmatarea canalelor în scopul asigurării accesului 

comunității locale.   

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

 Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21   

Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22  

Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului pentru Canalul Letea 

Parametrii  constructivi  stabiliți  sunt următorii: 

  - Lungime 2886 ml 

   -latime 10ml 

   -CFP -2.00 mr. MNS 

   -Volum = 44147 mc 

pentru Canalul Sidor 

Parametrii  constructivi  stabiliți  sunt următorii: 

-Lungime 3325 ml 

-Latime 10 ml 

-CFP -2.00 mrMNS 

 Volum 65218 mc (plus amenajare teren)  

Cotele  de  decolmatare  a celor două canale,  

prevăzute  a  se  realiza  corespunde  măsurătorilor 

efectuate pe teren. 

5.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

-mii lei - 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus,  din care:                  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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 a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

 b) bugete locale:                         

  (i) impozit pe profit                         

 c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat:  

  (i) contribuţii de asigurări  

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:      

     (i) cheltuieli de personal             

     (ii) bunuri şi servicii                         

c) bugetul asigurărilor sociale:  

     (i) cheltuieli de personal                     

    (ii) bunuri şi servicii            

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii 

 

Sumele se alocă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Mediului, precum și din alte surse legal 

constituite, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, conform programelor de investiţii 

publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului;                                          

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

11 Compatibilitatea actului normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislaţia comunitară  în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului  în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul actului 

normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care actul normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

 prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ intră sub 

incidența prevederilor art. 7 alin. (13) 

din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, conform cărora: „În 

cazul reglementării unei situaţii care, din 

cauza circumstanţelor sale excepţionale, 

impune adoptarea de soluţii imediate, în 

vederea evitării unei grave atingeri 

aduse interesului public, proiectele de 

acte normative se supun adoptării în 

procedura de urgenţă prevăzută de 

reglementările în vigoare”. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a prezentului 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale, înfiinţarea de noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea lucrărilor de 

decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul 

Tulcea. 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului 

Grațiela Leocadia Gavrilescu 

 


