
  

 

   NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor  

lucrări destinate prevenirii si înlăturarii efectelor produse de fenomene 

meteorologiIce periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor 

obiective din domeniul public al statului care au fost realizate şi facturate în anul 

2012 şi decontate  

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 

 

 1.Descrierea  

situaţiei actuale 

  

        

           Prin Hotărârea Guvernului nr.1230/2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.896/2011 

privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a 

unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse 

de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de 

gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul 

public al statului s-a aprobat alocarea  din bugetul Fondului 

pentru mediu a sumei de 136.580 mii lei în perioada 2011-2012 

pentru continuarea şi finalizarea unor lucrări de înlăturare şi 

prevenire a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii, 

sumă ce s-a acordat Administaţiei Naţionale Apele Române în 

vederea implementării proiectelor prin administraţiile bazinale 

de apă. 

 

      În anul 2011, Administraţia Fondului pentru Mediu a 

asigurat finanţarea sumei de 111.954,65 mii lei, iar pentru anul 

2012  a rămas de  finanţat diferenţa de 24.526,35 mii lei.  

     În anul 2012 Administraţia Fondului pentru Mediu nu a 

asigurat  întreaga valoare prevăzută pentru finanţarea integrală a 

obiectivelor de investiţii pentru care au fost executate şi 

facturate situaţii de lucrări de către executanţi şi prestatori în 

cursul anului 2012 şi care au fost depuse la Administraţia 

Fondului pentru Mediu, astfel că facturi în valoare de 1.053,12 

mii lei nu au fost decontate. 

 

     Având în vedere că executanţii şi prestatorii s-au înregistrat 

în contabilitate la finele anului 2012, cu lucrări facturate şi 

nedecontate, este necesară alocarea acestei sume în anul 2013 

din bugetul Fondului pentru Mediu în vederea stingerii datoriilor 

către aceştia.  

 



  

1
1 

În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Schimbări 

preconizate 

       Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se 

decontează lucrările aferente unor obiective din domeniul public 

al statului prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului, având în vedere prevederile art.13 alin.(5) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea 

nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

cărora categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia 

mediului care se pot finanţa conform prevederilor acestui 

alineat, precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.  

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio - economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

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) 



  

 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus,  din 

care:                  

 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        

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 

de stat:  

 (i) cheltuieli de personal                     

 (ii) bunuri şi servicii       

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

3. Impact financiar, 

 plus/minus, din care: 

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi / sau a 

cheltuielilor bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru                                          

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:                                            

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



  

a) acte normative în vigoare ce vor                                       

fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a                                       

proiectului de act normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi                                          

elaborate în vederea                                                

implementării noilor dispoziţii. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară  în 

cazul proiectelor ce transpun                                      

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act 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 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act 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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la 



  

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 

implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ a fost afişat pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, fiind îndeplinită 

procedura privind transparenţa decizională 

în administraţia publică prevăzută de 

Legea nr.52/2003, cu completările 

ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice. 

 

Proiectul de act 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 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale, înfiinţarea de noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect.  

2. Alte informaţii 

 

Nu este cazul. 

 

 

 



  

 

 

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

pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări 

destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice 

periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din 

domeniul public al statului care au fost realizate şi facturate în anul 2012 şi 

nedecontate. 
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