
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Administraţia Naţională ,,Apele Române”, instituţie publică care funcţionează

în coordonarea Ministerului  Mediului,  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.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind

bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  inventarul

bunurilor  din  domeniul  public  al  statului  se  întocmeşte,  după  caz,  de  ministere,  de

celelalte  organe  de  specialitate  ale  administraţiei  publice  centrale,  precum  şi  de

autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. 

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,  este  prevăzut  inventarul  bunurilor  administrate  de  către

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Totodată,  la  art.  2  alin.  (1)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  1705/2006,  cu

modificările şi completările ulterioare, se prevede că modificările intervenite în inventarul

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin

acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de

specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului.

În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 868

alin.  (1)  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată,  cu  modificările
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ulterioare, dreptul de administrare “se constituie prin hotărâre a Guvernului” și “aparţine

regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi

altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local”.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) punctele 31 și 5 din Statutul de

organizare  și  funcționare  a  Administraţiei  Naţionale  "Apele  Române" aprobat  prin

Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005, printre activitățile Administraţiei Naţionale "Apele

Române" se numără și “propunerea, urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în

domeniul gospodăririi apelor din alocaţii bugetare”, respectiv “inventarierea şi ţinerea la

zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrare”.

Investiţia  denumită  “Alimentare  cu  apă  potabilă  a  localităţilor  Cetalchioi,

Partizani, Gorgova, Caraorman, Pătlăgeanca, Periprava, Tudor Vladimirescu, din Delta

Dunării,  judeţul Tulcea” a fost promovată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/1996, în

cadrul programului de asigurare a apei potabile pentru 7 localităţi din Delta Dunării şi

reaprobată prin Hotărârea Guvernului nr.  446/2007. Realizarea acestor bunuri  imobile

care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a fost

finanțată din surse bugetare.

În  anul  2008  s-au  recepţionat  la  terminarea  lucrărilor,  în  conformitate  cu

Procesul Verbal de Recepţie nr. 23858/11.12.2008 – pentru localitatea Gorgova (comuna

Maliuc, județul Tulcea) şi Procesul Verbal de Recepţie nr. 23859/11.12.2008 – pentru

localitatea Partizani (comuna Maliuc, județul Tulcea), următoarele capacităţi: alimentarea

cu apă a localităţii Gorgova – 5,0 l/s, pentru 200 de locuitori, respectiv alimentarea cu apă

a localităţii Partizani – 5,5 l/s, pentru 800 de locuitori. În anul 2012 s-a făcut și recepția

finală  a  celor  două  lucrări  de  investiții  prin  Procesul  Verbal  de  Recepție  Finală

nr.  8668/17.05.2012 – pentru localitatea Gorgova (comuna Maliuc,  județul  Tulcea)  și

Procesul Verbal de Recepție Finală nr.  8667/17.05.2012 – pentru localitatea Partizani

(comuna Maliuc, județul Tulcea). Beneficiar al investiţiei a fost Administraţia Bazinală

de  Apă  Dobrogea  –  Litoral,  unitate  cu  personalitate  juridică  aflată  în  subordinea

Administraţiei Naţionale “Apele Române”.
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În  urma  efectuării  operațiunii  de  reevaluare  a  activelor  fixe  corporale  din

domeniul  public  al  statului,  desfășurată  conform  prevederilor  Ordinului  ministrului

economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  corporale  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor

publice, valorile celor două alimentări cu apă au fost actualizate, rezultatele reevaluării

fiind consemnate în Procesul Verbal de Reevaluare înregistrat la Administrația Bazinală

de Apă Dobrogea – Litoral sub nr. 2624/12.02.2015. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  2ˡ  coroborate  cu  cele  ale  art.  2²  din

Ordonanța 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,  “reevaluarea  activelor  fixe  corporale  se  efectuează  cu  scopul

determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea

acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea

justă”  și  “începând  cu  data  de  1  ianuarie  2008,  activele  fixe  corporale  de  natura

construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel

puţin  o  dată  la  3  ani,  în  condiţiile  prevăzute  la  art.  21,  de  o  comisie  numită  de

conducătorul  instituţiei  publice  sau  de  evaluatori  autorizaţi  conform  reglementărilor

legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la

finele anului în care s-a efectuat reevaluarea”. 

Pentru cele două alimentări cu apă din localităţile Gorgova şi Partizani, care se

înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Administraţia

Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, a

realizat în cursul anului 2011 operaţiunile de cadastru şi înscrierea în Cartea Funciară

nr.  30307 UAT Maliuc, respectiv Cartea Funciară nr. 30311 UAT Maliuc. În ceea ce

privește conductele de aducţiune şi evacuare a apei acestea sunt amplasate în subteran. 

 În conformitate cu datele înscrise în extrasele de Carte Funciară, cele două

alimentări  cu  apă  au  ca  proprietar  tabular  Statul  Român  (domeniu  public)  iar  ca

administrator Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de

Apă  Dobrogea  –  Litoral.  În  conformitate  cu  prevederile  punctului  2  din  Precizările
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privind  întocmirea  şi  actualizarea  inventarului  centralizat  al  bunurilor  din  domeniul

public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011, “la

iniţierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul  public  al  statului  de  natura  imobilelor,  datele  de  identificare  ale  acestora

prevăzute  în  proiectele  de  acte  normative  trebuie  să  corespundă  cu  cele  din  cartea

funciară a imobilelor respective”.

Înscrierea  alimentărilor  cu  apă  din  localitățile  Gorgova  și  Partizani  în

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului este o condiție necesară

pentru  transmiterea  lor  ulterioară  către  Consiliul  Local  al  Comunei  Maliuc,  care  în

conformitate cu prevedederile punctului III subpunctul 4 al Anexei la Legea nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate

cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  trebuie  să  le

administreze  și  exploateze  în  beneficiul  cetățenilor  din  cele  două  localități.  În

conformitate  cu  prevederile  art.  4  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  1705/2006  pentru

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

modificările  și  completările  ulterioare,  “actele  normative de modificare a  inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului vor fi însoţite de o anexă care va

cuprinde pe lângă datele de identificare şi codurile unice de identificare (CUI) atribuite

administratorilor, numerele atribuite bunurilor respective de către Ministerul Finanţelor

Publice, precum şi numărul cărţii funciare, după caz”.

Bunurile nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor cereri de revendicare

şi/sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Prezentul act normativ nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic

şi  de  mediu,  asupra  bugetului  general  consolidat  sau  asupra  legislaţiei  în  vigoare,

conform prevederilor art.  2 alin.  (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind

conţinutul  instrumentului  de  prezentare  şi  motivare  a  proiectelor  de  acte  normative

supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare.
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Faţă  de  cele  prezentate,  a  fost  promovată  prezenta  Hotărâre  a  Guvernului

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul

public  al  statului  şi  darea  acestora  în  administrarea  Administrației  Naționale  „Apele

Române”,  instituție  publică  aflată  în  coordonarea  Ministerului  Mediului,  Apelor  şi

Pădurilor,  pentru  Administrația  Bazinală  de  Apă  Dobrogea  -  Litoral,  care  în  forma

prezentată  a  fost  avizat  de  către  ministerele  interesate  şi  pe  care-l  supunem  spre

adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Cristiana PAȘCA PALMER

                   

AVIZĂM FAVORABIL:
                                              

     MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                                                 MINISTRUL JUSTIŢIEI

                     Anca Dana DRAGU                                                                    Raluca Alexandra PRUNĂ
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