
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în 

administrarea Gărzii Forestiere București, instituție publică aflată în subordinea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării 

  

 

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 
           Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, sunt instituţii 

publice teritoriale, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţate integral de la 

bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării 

regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia 

forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. 

           În temeiul prevederilor art. 288 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, “ Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se 

întocmeşte şi se modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de 

ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, atât pentru bunurile aflate în administrarea acestora, cât 

şi pentru bunurile aflate în administrarea unităţilor din subordinea, 

coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum şi de autorităţile 

publice autonome, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”. 
 

            Bunurile administrate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

şi unităţile aflate în subordinea acestuia 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. 1705/2006 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 

Administraţiei şi Internelor”. 



 

 

Garda Forestieră București are în administrare un imobil - Corp 

Clădire, care aparține domeniului public al statului, situat în 

Municipiul București , str. Intrarea Binelui nr. 1A, Bl. C7 et. 2, 

București. Imobilul este înscris în inventarul  bunurilor care aparțin 

domeniului public al statului și are numărul de identificare MFP 

153349  cu o valoare de inventar de 848.166,00 lei. 

Prin Decizia nr. 68/02.03.2020 emisă de  Inspectorul șef al 

Gărzii Forestiere București, privind constituirea comisiei pentru 

reevaluarea activelor fixe corporale care aparțin domeniului public al 

statului, s-a efectuat reevaluarea corpului de clădire Garda Forestieră 

București și a terenului de sub construcție în proprietate indiviză 

Garda Forestieră București. 

 Cu ocazia finalizării operațiunilor de reevaluare a activelor fixe 

corporale Comisia pentru reevaluarea activelor fixe a întocmit 

Procesul verbal nr. 3325/30.03.2020. Valoare de inventar după 

reevaluare este de 1.000.238.28 lei. 

              

In 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 prezentul proiect se are în vedere actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil Corp clădire Garda Forestieră București. 

 

 

 

3. Alte informaţii  Facem precizarea că, imobilul care face obiectul prezentului 

proiect de act normativ nu este grevat de sarcini, nu se află în litigiu, nu 

face obiectul revendicării sau restituirii în condiţiile legii.    

Necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului de act 

normativ, realitatea şi corectitudinea datelor prezentate aparţin 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

 

 

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic 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 domeniul 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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

 

- mii lei - 

 

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)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

      

 

         (i) contribuţii de asigurări       

   

 2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

  a) buget de stat, din acesta:       

        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse proprii        

   

 3.  Impact financiar, plus/minus, 

din care:  

      

a) buget de stat        

b) bugetele locale       

    

 

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  

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: 

   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 

  Prin intrarea în vigoare a proiectului de act normativ se 

modifică Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 1020 ți al 1020 bis din 21 

decembrie.   

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice  

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

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 normativeşi/saudocumente 

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 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

 



 

 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ     

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 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005  privind  

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente   

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 

  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii             

                                                   

Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de 

act normativ 

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura 

stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, prin afişarea 

acestuia în vederea consultării pe pagina de internet a 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a 

fost postat pe pagina de internet a Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor la adresa www.mmediu.ro, în data de 

...................... .. 

 

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. 

http://www.mmediu.ro/


 

 

 

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 unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Alte informaţii  

Nu au fost identificate. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea 

Gărzii Forestiere București, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele 

interesate şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Costel ALEXE 

  

 

  

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

MINISTRUL  FINANŢELOR PUBLICE,            

Vasile – Florin CÎȚU                                                                   

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

Marian Cătalin PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretar de Stat, 

Gelu PUIU 

 

 

 

 

Secretar General, 

 

Ion ANGHEL 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct, 

 

Teodor DULCEAŢĂ 

 

 

 

 

Direcţia Juridică, 

Director, 

Cristian ALEXE 

 

 

 

 

Direcţia Economico-Financiară, 

Director, 

Dinu Octavian NICOLESCU 

 

 

 

 

Garda Forestieră București, 

Inspector Şef, 

Marinescu BADEA 


