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 Hotărâre  805 
 

2014-
09-17 

 

Guvernul 
României 

 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în 
vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de 
inundaţii  

Monitorul Oficial 
al României nr 
698 din 2014-09-
23  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014  

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  

Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităților naturale produse 

de inundații 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia  Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele 

unități administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităților naturale produse 

de inundații 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 
     În cursul anului 2014, până la această dată, zona de est a 

Europei a fost afectată de precipitaţii sub formă de averse, 

cu regim torenţial, însoţite de descărcări electrice, inclusiv 

teritoriul României. 

     Creşterile semnificative de niveluri şi debite pe unele 

cursuri de apă, în special pe cele mici, care au produs 

inundaţii pe raza teritorială a unor unităţi administrativ-

teritoriale din judeţele Argeş, Botoşani, Buzău, Caraş-

Severin, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Harghita, 

Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, 

Prahova, Teleorman, Timiş, Tulcea,  Vaslui, Vâlcea şi 

Vrancea.  

     Cantităţile foarte mari de precipitaţii căzute pe raza 

acestor judeţe au generat inundaţii, alunecări de teren 

precum și afectarea caselor, infrastructurii hidrotehnice, 

terasamentelor și malurilor de apărare ale drumurilor 

județene, drumurilor comunale, poduri, podețe și diguri.  

     Pagubele au fost estimate în baza evaluărilor făcute de 
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către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele 

pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului 

din judeţele afectate. 

     Astfel, în județul Argeș, ca urmare a precipitaţiilor 

abundente din luna august a acestui an,  au fost afectate 12 

unităţi administrativ-teritoriale. Pagubele produse se referă 

la afectarea de drumuri judeţene (DJ 702, DJ 703 DJ 703D, 

DJ 703E, DJ 703K) , drumuri comunale ( DC 131, DC 150,  

DC 259,  DC 220, DC 226, DC 216A, DC 205, DC346, DC 

239), poduri, podeţe şi rampe de acces pe podurile situate pe 

aceste drumuri. 

     În judeţul Botoşani precipitaţiile abundente au produs 

pagube la nivelul a 27 de unităţi administrativ-teritoriale. 

Au fost afectate: drumuri judeţene pe o lungime totală de 

67,6 km, 3 poduri şi 28 de podeţe. Totodată, au fost afectate 

drumuri locale, poduri şi podeţe situate pe acestea. 

     În judeţul Buzău, alunecările de teren produse din 

cauza ploilor abundente, au generat pagube în 41 de unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţ şi au afectat porţiuni de 

drumuri judeţene (DJ 220, DJ 203H,  DJ 203K, DJ 204M,  

DJ 204C, DJ 203A,  DJ 100H,  DJ 203G,  DJ 205),  

drumuri comunale, poduri, podeţe şi punţi pietonale peste 

râuri, consolidarea şi asigurarea stabilităţii versantului pe 

care e amplasat complexul arhitectural medieval al 

Mănăstirii Răteşti. 

     Un număr de 39 de unităţi administrativ-teritoriale  din 

judeţul Caraş-Severin, au înregistrat pagube ca urmare a  

precipitaţiilor abundente produse şi a inundaţiilor cauzate 

de către acestea.  Au fost afectate drumurile judeţene: DJ 

571, DJ 572, DJ 573, DJ 582, DJ 585, DJ 586, DJ 587, DJ 

608 şi DJ 608 C. De asemenea, la nivelul judeţului Caraş-

Severin au fost afectate drumuri comunale, străzi, poduri, 

podeţe, punţi pietonale şi alte obiective înregistrate în 38 

unităţi administrativ-teritoriale. 

     În judeţul Constanţa inundaţiile au provocat pagube în 

7 unităţi administrativ-teritoriale. Cele mai importante 

pagube au fost porţiuni de drumuri comunale, precum şi un 

podeţ. 

     În judeţul Covasna, ca urmare a precipitaţiilor 

abundente, cele mai importante pagube s-au produs în 
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Municipiul Sfântu Gherghe şi în Comuna Băţani. Cele 2 

unităţi administrativ-teritoriale au raportat: surpări pe 

drumul judeţean DJ 121C, pe DC 44 și DC 45 precum şi 2 

podeţe şi un pod peste râul Baraolt.  

       În judeţul Dâmboviţa, în 5 unităţi administrativ-

teritoriale, s-au înregistrat pagube provocate de inundaţiile 

înregistrate în urma precipitaţiilor abundente din 2014. Ca 

urmare a pagubelor produse este necesară reabilitarea unor 

porțiuni din drumurile județene DJ 710, DJ 712A, DJ 702B, 

DJ 710B. Totodată,  sunt necesare lucrări de remediere a 

pagubelor pe drumuri comunale, la punţi pietonale, la podul 

peste Ialomiţa la Finta, la podul peste râul Cricovul Dulce 

pe DJ 710A, precum şi pentru alte poduri şi podeţe. 

     Judeţul Dolj a fost, de asemenea, afectat de ploile 

abundente din vara acestui an, 16 unităţi administrativ-

teritoriale suferind pagube din cauza calamităţilor produse 

în urma inundaţiilor. Cea mai mare pondere în pagubele 

produse o reprezintă afectarea unor drumuri judeţene (DJ 

641, DJ 522B, DJ 643A, DJ 552A) şi comunale, precum și a 

unor poduri şi podeţe.  

     Ploile abundente căzute pe raza judeţului Harghita au 

afectat 12 unităţi administrativ-teritoriale, producând 

pagube pe porţiuni de drumuri judeţene: DJ 132 A, DJ 

127A, DJ 134 A, DJ 135, DJ 136 B, DJ 135 A, precum şi pe 

drumuri comunale: DC 232, DC 235, DC 10, DC 234, etc.,  

De asemenea, au fost afectate:  poduri şi podeţe, reţele de 

apă şi canalizare, străzi şi drumuri forestiere. 

     În judeţul Hunedoara cele mai mari pagube datorate 

condițiilor meteo extreme generate de ploile din anul 2014, 

s-au înregistrat pe raza a 7  unităţi administrativ-teritoriale. 

Ca urmare a ploilor abundente şi a inundaţiilor generate de 

către acestea  au fost afectate DJ 705D, DJ 680B, DJ 762, 

DJ 709H, DJ 668A. Totodată, s-au înregistrat pagube pe 

porţiuni de drumuri comunale şi forestiere. 

     În judeţul Iaşi, inundaţiile au provocat pagube în 

comuna Cucuteni, prin afectarea unui drum comunal ( DC 

121 - Sat Bărbăteşti)  şi în  comuna Erbiceni, prin surparea 

unui șanț pe o lungime de 1 km pe un drum sătesc la 

numărul 436.   

     În judeţul Maramureş, ca urmare a precipitațiilor 

abundente în bazinul hidrografic al râului Vișeu, s-au 
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înregistrat viituri majore care au produs pagube importante, 

mai ales prin afectarea terasamentului drumului județean DJ 

185 din localitatea Bistra. Pierderea stabilității acestui 

tronson de drum ar conduce la izolarea a 1600 de locuitori 

cu implicațiile socio-economice aferente.   

     În judeţul Mehedinţi, urmare a calamităţilor provocate 

de inundaţiile produse atât în perioada aprilie-mai 2014, cât 

și în perioada iulie-august 2014, au fost afectate 7  unităţi 

administrativ-teritoriale, înregistrându-se pagube pe mai 

multe porţiuni din drumurile judeţene (DJ 563A, DJ 565, 

DJ 671E, DJ 607B, DJ 562, DJ 606A, DJ 607, DJ 607C, 

etc.), drumuri comunale (DC 96, DC 125, DC 124,  DC 

123,  DC 93, etc.). Totodată, au fost afectate şi  uliţe săteşti 

şi podeţe. 

     Judeţul Neamţ se numără printre județele cele mai grav  

afectate de inundațiile din anul 2014, fiind înregistrate 

pagube semnificative ca urmare a  creşterii nivelurilor şi 

debitelor pe unele cursuri de apă, în special pe cele mici, 

care au produs inundaţii în  55 de unităţi administrativ-

teritoriale. Au fost afectate drumuri județene (DJ 127A, DJ 

156A, DJ 157, DJ 156C, DJ 157A, DJ 208P, DJ 209, etc.), 

poduri, podețe, platforme drumuri sătești, apărări de mal,  

terasamente de drumuri, şanţuri din beton și rampe de acces 

- podețe. 

     În Judeţul Olt,  pagubele produse de inundații au afectat 

30 de unități administrativ-teritoriale. Drumurile județene 

afectate sunt: DJ 703C, DJ 644A, DJ 546D, DJ 546, DJ 643, 

DJ 646B, DJ 679B, DJ 678E, DJ 641. De asemenea, 

inundațiile provocate de ploile abundente au afectat drumuri 

locale, poduri și podețe, punți și rețele de alimentare cu apă. 

     În Judeţul Prahova, ca urmare a precipitațiilor 

abundente s-au înregistrat pagube pe raza a 18 unități 

teritorial-administrative. Precipitaţii sub formă de averse, cu 

regim torenţial, însoţite de descărcări electrice au afectat: 

drumuri județene (DJ 710, DJ 100E, DJ 214, DJ 102R, DJ 

233, DJ 234, DJ 218, DJ 102, DJ 235, etc.), drumuri 

comunale și locale, punți pietonale, poduri și podețe. 

     În Judeţul Teleorman, ploile torențiale căzute în 2014  

au determinat o creștere rapidă a debitelor  râurilor, care au 

produs viituri deosebit de puternice, ceea ce a dus la 
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distrugerea și erodarea platformei drumurilor județene (DJ 

612B, DJ 601C, DJ 504B) și comunale și la afectarea 

infrastructurii unor poduri și podețe. Pagubele s-au produs 

pe raza a 17 unități administrativ-teritoriale. 

     Cinci unități administrativ-teritoriale din Judeţul Timiş 

au fost afectate de ploile abundente căzute în anul 2014. 

Cele mai afectate de aceste ploi au fost: drumurile județene 

DJ 588, DJ 588 A Gătaia, DJ 588A Roviniţa Mare şi DJ 

588A Percosova. Totodată, sunt înregistrate pagube la 

nivelul oraşului Gătaia, precum şi la nivelul comunelor 

Denta, Jamu Mare şi Moraviţa (străzi şi podeţe). 

     În judeţul Tulcea, 16 unități administrativ-teritoriale au 

înregistrat pagube din cauza inundaţiilor din 2014. Ploile 

abundente și fenomenele meteo extreme au afectat: drumuri 

județene (DJ 222N), drumuri comunale, străzi comunale, un 

pod, podețe, diguri, precum și malul Dunării în zona Uzina 

de apă.  

     În judeţul Vaslui ca urmare a precipitațiilor abundente 

căzute în anul 2014, 33 de unități administrativ-teritoriale 

au înregistrat pagube materiale. Ponderea cea mai 

importantă în aceste pagube generate de inundații o 

reprezintă avarierea drumurilor județene (DJ 224G, DJ 245, 

DJ 245A, DJ 245C, DJ 244D, DJ 244L, DJ 244, DJ 247, DJ 

247, DJ 244E, DJ 243C și a drumurilor comunale. De 

asemenea, au fost afectate: poduri, podețe și apărări de mal, 

rețele de alimentare cu apă. 

     Cantităţile foarte mari de precipitaţii căzute pe raza  

județului Vâlcea, au generat inundaţii, alunecări de teren 

precum și afectarea terasamentelor și a malurilor de apărare 

ale drumurilor județene (DJ 678H, DJ 646, DJ 703L, DJ 

678, DJ 658, DJ 676, etc.) , ale drumurilor comunale, ale 

unor poduri și podețe. Au fost înregistrate pagube pe raza a 

4 unități administrativ-teritoriale. 

     În județul Vrancea inundații generate de ploile 

abundente din anul 2014, au produs pagube pe drumuri 

județene (DJ 678, DJ 678H, DJ 646, DJ 703, DJ 658, DJ 

205M, DJ 205D, DJ 205L, DJ 241A, DJ 205B) și drumuri 

comunale (DC 41C, DC 72, DC 98, DC 100, DC 108).  De 

asemenea, au fost afectate poduri, rampe de acces, 

terasamente. 
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    Constatarea pagubelor detaliate pentru fiecare judeţ în 

parte, rezultă din rapoartele/procesele verbale ale  

comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ale 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 

     Pentru asigurarea desfăşurării transportului rutier în 

condiţii de siguranţă, şi ţinând cont de perioada scurtă care 

a mai rămas până la sosirea iernii 2014/2015, sunt necesare 

intervenţii în infrastructura de drumuri, prin executarea 

unor lucrări de refacere a infrastructurii de transport 

afectată de calamităţile naturale, din ultima perioadă de 

timp. 

2.Schimbări 

preconizate 

     Având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă 

persoanele afectate de inundaţii în aceste zone iar 

autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de 

fondurile necesare, prin prezentul act normativ se propune 

alocarea sumei de  169.361 mii lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia  Guvernului, prevăzut  în bugetul de 

stat pe anul 2014, pentru județele  Argeş, Botoşani, Buzău, 

Caraş-Severin, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, 

Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, 

Olt, Prahova, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi 

Vrancea.      

3. Alte informaţii   

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Ameliorarea problemelor socio-materiale şi 

de sănătate ale familiilor și persoanelor 

afectate. 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din acesta: 

     (i) impozit pe profit 

     (ii) impozit pe venit 

b) bugetele locale: 

     (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

     (i) contribuţii de asigurări 

 

 

 

 

     

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) transferuri 

b) bugetul FNUAS, din care: 

(i)bunuri şi servicii 

 

 

     

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 -169.361 

+169.361 

     

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor  

bugetare 

      

7. Alte informaţii  
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Secţiunea a 5-a 

     Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

 

2. Compatibilitatea actului 

normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene de 

Justiţie şi alte documente 

Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii Nu este cazul. 

5.Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi data 

publicării 

Nu este cazul. 

6. Alte acte normative şi /sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi organisme implicate 

Nu este cazul. 

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 

Nu este cazul. 

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 

Nu este cazul 
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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 

Nu este cazul. 

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 este cazul. 

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 

 

 

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 

 

Nu este cazul. 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 

normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

 

2.Alte informaţii 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului, 

prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-

teritoriale, în vederea înlăturării calamităților naturale produse de inundații.  

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 

 

 

Nicolae - Liviu Dragnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


