
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului privind trecerea  unui teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub 

autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul public al oraşului Tăuţii Măgherăuş şi în 

administrarea Consiliului Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş 

 

Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română cu statut de regie 

autonomă de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică 

şi autonomie financiară şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului. 

Bunurile administrate de Ministerul Mediului şi unităţile din subordine sunt prevăzute în 

anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.  

Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și 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, aflate în subordinea 

Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice 

locale, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”. 

Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile Legii 

nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, cât şi în 

concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale (O.M.M.), organism 

specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În îndeplinirea prevederilor Legii nr. 216/2004 privind 

înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, 

această entitate desfăşoară activităţi de interes public. 

 În proporţie considerabilă, activitatea de meteorologie este asigurată de reţeaua naţională de 

supraveghere meteorologică, compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de 

sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la 

nivelul României. Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a 

statului şi se încredinţează în administrare Administraţiei Naţionale de Meteorologie 

Staţia meteorologică judeţeană Baia Mare a funcţionat, din data de 24.04.1968, pe dealul 

Dura, în incinta fostei Stațiuni de Cercetare și Producție Pomicolă (POMFRUCT SA). Platforma 

meteorologică în suprafață de 654 mp a fost (şi este) în proprietatea Statului Român și în 

administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional 

Transilvania Nord, întabulată în Cartea Funciară nr. 52392 UAT Tăuții Măgherăuș, nr. topo 52392 

şi înscrisa ca bun public în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Anexa 

12 la HG nr. 1705/2006) la nr. MFP 62868, sub denumirea de “Teren staţie meteo Baia Mare”. 

Biroul stației meteorologice a funcţionat în 2 (două) încăperi închiriate într-o clădire / cămin de 

nefamilişti a SC POMFRUCT SA. 

În anul 2009, intenționând să facă o modernizare a clădirii, SC POMFRUCT SA au 

demontat ferestrele, ușile interioare și exterioare, instalațiile de apă și canalizare. Ulterior din lipsă 

de fonduri au abandonat lucrarea, iar clădirea nu a mai putut fi utilizată. În plus SC POMFRUCT 

SA a făcut presiuni asupra Administrației Naționale de Meteorologie să elibereze spațiile ocupate in 

această clădire.  

În această situație, Administrația Naționala de Meteorologie - CMR Transilvania Nord a 

solicitat sprijinul Consiliului Județean Maramureș în găsirea unei alte locații pentru reamplasarea 

stației meteorologice. Cea mai bună variantă a fost aceea de a reloca stația în incinta Aeroportului 

Internațional Baia Mare. În acest scop Consiliul Județean a aprobat, prin Hotărârea nr. 



 

37/22.03.2011, darea în folosință gratuită Administrației Naționale de Meteorologie – CMR 

Transilvania Nord, pe toată durata existenței stației meteorologice, a 900 mp de teren în incinta 

Aeroportului Internațional Baia Mare, pentru relocarea Stației Meteorologice Județene Baia Mare. 

Dreptul de folosință a fost înscris în Cartea Funciara nr. 51518 a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Pe acest teren, în perioada 2011 – 2012 Administratia Nationala de Meteorologie - CMR 

Transilvania Nord a construit o nouă platformă meteorologică și a creat condițiile bunei desfasurări 

a activității meteorologice, prin amplasarea pe o fundație de beton a două containere prefabricate cu 

functionalități de birouri, arhivă, grup sanitar, spații anexe, racorduri la utilități (curent electric, apă 

și canalizare) și un acoperiș metalic peste cele două containere. Stația Meteorologică Județeana Baia 

Mare s-a mutat și funcționează efectiv în noua locație, Oraș Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 7, la data 

de 22.12.2012. Ȋn aceste condiții fosta platformă meteorologică de pe dealul Dura nu mai este 

folosită, terenul (împrejmuit) fiind greu de protejat/păzit, împotriva actelor de vandalism (în ultimul 

timp, pe una din laturi gardul a fost dărimat). 

Primaria orașului Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș, prin adresa nr. 4564 / 13.05.2015 ne 

solicita clarificări privind terenul fostei platforme meteorologice. Ȋn urma raspunsului nostru nr. 

850/09.06.2015 (în esenta cele specificate mai sus), Primaria orașului Tăuții Măgherăuș, cu adresa 

nr. 5486/11.06.2015 (și ulterior cu adresa nr. 9423/20.09.2017) iși manifesta dorința preluării în 

administrare a terenului fostei platforme meteorologice. Ȋn acest sens emite Hotărârea Consiliului 

Local oraș Tăuții Măgherăuș nr. 86/30.07.2015 (actualizată in 2017 cu nr. 205/22.12.2017), prin 

care se aprobă trecerea în administrarea UAT Tăuții Măgherăuș a unui teren în suprafață de 654 mp, 

pe care a fost amplasată platforma meteorologică a Stației Meteorologice Baia Mare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere faptul că Administraţia Naţională de 

Meteorologie nu mai foloseşte terenul fostei „platforme meteorologice” Baia Mare, se propune 

trecerea acestui teren, în suprafață de 654 mp, întabulat în Cartea Funciară nr. 52392 UAT Tăuții 

Măgherăuș, nr. topo 52392, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în 

domeniul public al oraşului Tăuţii Măgherăuş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului 

Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş, pentru realizarea de obiective de interes public local. 

În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de administrare se constituie prin 

hotărâre a Guvernului. 

Consiliului de Administrație al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prin  Hotărârea 

nr. 1 / 15.01.2018 aprobă în unanimitate trecerea unui teren în suprafață de 654 mp, din domeniul 

public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în domeniul public 

al oraşului Tăuţii Măgherăuş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, 

jud. Maramureş, pentru realizarea de obiective de interes public local. 

Bunul nu este grevat de sarcini, nu face 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. 

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din 

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 



 

Faţă de cele prezentate, a fost promovat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea 

unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul 

public al oraşului Tăuţii Măgherăuş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Tăuţii 

Măgherăuş, jud. Maramureş, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi 

pe care-l supunem spre adoptare. 
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