
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi are în administrare bunuri potrivit
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

 În temeiul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a III –a - zone protejate, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2151/2004
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, au fost incluse în inventarul
centralizat  al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  statului,  bunuri imobile care au regim de
rezervaţie a biosferei, în administrarea directă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

                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
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
     Totodată, art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, 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 (…)”.

 Pentru astfel de bunuri și anume, active fixe corporale,  prin art. 3 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, a fost stabilită obligativitatea
de a fi evaluate în vederea înregistrării  în contabilitate, „de o comisie numită de conducătorul instituţiei
publice sau de evaluatori autorizaţi”. În acest sens, toate bunurile din domeniul public al statului, aflate în
administrarea  directă  a  Ministerului  Mediului,  Apelor  şi  Pădurilor,  înregistrate  în  evidenţa  tehnico  –
operativă în unităţi naturale, au fost evaluate de un evaluator autorizat, respectiv de către S.C. Top Expert
Proiect  S.R.L.. 

    Propunerile de modificare a valorilor de inventar se regăsesc în rapoartele de evaluare întocmite
de firma  S.C. Top Expert Proiect    S.R.L..  

Bunurile nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor cereri de revendicare și/sau al unor litigii
aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Prezentul  act  normativ  nu prezintă  impact  asupra domeniilor  social,  economic  şi  de mediu,
asupra bugetului general consolidat al statului 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.

            



         Luând în considerare cele  expuse,  a fost  elaborat  proiectul  de Hotărâre a Guvernului privind

actualizarea  valorilor  de  inventar  ale  unor  bunuri  din  domeniul  public   al   statului   aflate  în  administrarea

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, care în forma prezentată a fost avizat de către

ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.
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