GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 944/2006, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF”- Bucureşti
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi art. 20 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I – 1. Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare şi anexa nr. 3 –
„Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ICITID – Băneasa - Giurgiu
care trec în administrarea INCDIF - „ISPIF” Bucureşti” la Hotărârea Guvernului nr. 944/2006, privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare
– „ISPIF”- Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 699 din 15 august 2006,
se modifică conform prevederilor anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
2. Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
statului, a bunului imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică
pentru Irigaţii şi Drenaje – Băneasa – Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art. II - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca
urmare a retrocedării, în condiţiile legii, a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. III - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV - Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului şi evidenţa cantitativ-valorică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în
Monitorul Oficial al României.
PRIM MINISTRU,
Emil BOC

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul actului normativ
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 944/2006, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – „ISPIF”- Bucureşti
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situaţiei actuale
● În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, la poziţia M.F. 121295, figurează bunul imobil „Sistem de
irigaţii cu conducte îngropate şi construcţiile hidrotehnice aferente”
având următoarea „Descriere tehnică” (coloana nr.4): „Supr. deserv.
=3.000 ha, SPP=4 buc., SRP=1 buc., lungime conducte=circa 100
km., hidrofoare =15 buc.” Bunul respectiv se află înscris, în totalitate,
în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Îmbunătăţiri Funciare –„ISPIF”- Bucureşti (prescurtat:
I.N.C.D.I.F.- „ISPIF”- Bucureşti). Această situaţie contravine atât
realităţii faptice cât şi reglementărilor în vigoare referitoare la acest
imobil(în speţă Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – I.N.C.D.I.F.-„ISPIF”
Bucureşti”), potrivit cărora imobilul respectiv este împărţit între
Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi
Drenaje – Băneasa – Giurgiu (prescurtat : I.C.I.T.I.D.- Băneasa Giurgiu) şi I.N.C.D.I.F.- „ISPIF”- Bucureşti şi se datorează operării
eronate in inventarul centralizat, a modificărilor introduse în baza
Hotărârii Guvernului nr. 944/2006.
• În conformitate cu Sentinţa civilă nr. 419/09.07.2002,
irevocabilă prin Decizia nr.388/A/2008 a Curţii de Apel - Bucureşti,
pusă în aplicare prin executorul judecătoresc, dosar executare nr.
152/2008 şi Proces - verbal din 02.decembrie 2008, au fost predate
persoanelor îndreptăţite 2,00 ha teren arabil şi o casa cu două camere
şi sală, amplasată pe acest teren.
Terenul este înscris in inventarul centralizat al bunurilor aparţinând
domeniului public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor
Statului la poziţia cu nr. MF 115876, iar casa este înscrisă în inventar
şi în administrarea I.C.I.T.I.D.- Băneasa – Giurgiu cu denumirea
„Grup social + anexa” la poziţia cu nr. MF 115790.
1
1 . În cazul proiectelor de acte
normative care transpun legislaţie
comunitară sau creează cadrul
pentru aplicarea directă a acesteia,
Nu este cazul.
se vor specifica doar actele
comunitare în cauză, însoţite de
elementele de identificare ale

acestora."
2. Schimbări preconizate

În baza art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1705 /2006
precum şi ale alin. (2 ) lit. B, c) şi lit. E, a) şi b) din Precizările
privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
aprobate prin Ordinul nr. 428 /2007,
● În cazul bunului cu nr. M.F. 121295 se impune punerea în acord a
inventarului cu situaţia existentă în fapt şi înscrierea părţilor
componente ale bunului respectiv la ambele unităţi de cercetare,
conform anexelor nr.1şi 2 la prezentul act normativ.
● Bunul imobil cu nr. M.F. 115790 şi terenul cu suprafaţa de 2,00 ha
înscris in inventarul centralizat la poziţia cu nr. MF 115876 trebuie
scoase din domeniul public al statului.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macroeconomic.
1
1 . Impactul asupra mediului
concurenţial
şi
domeniului
Nu este cazul.
ajutoarelor de stat:
2. Impactul asupra mediului de Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de
afaceri.
afaceri .
3. Impactul social
Prezentul act normativ nu are impact social .
4. Impactul asupra mediului
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului
înconjurător.
5. Alte informaţii
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)
Prezentul act normativ un are impact asupra bugetului general consolidat.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru a) Proiectul de act normativ modifică anexa nr. 3 la Hotărârea
aplicarea prevederilor proiectului de act Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
normativ (acte normative în vigoare ce centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată
vor fi modificate sau abrogate, ca urmare în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 21
a intrării în vigoare a proiectului de act decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare şi
normativ):
anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind
a) acte normative care se modifică sau organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de cercetarese abrogă ca urmare a intrării în vigoare a dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – I.N.C.D.I.F.-„ISPIF”
Bucureşti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
proiectului de act normativ;
nr. 699 din 15 august 2006.
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:
Nu este cazul.
a) tipul, titlul, numărul şi data actului
comunitar ale cărui cerinţe sunt transpuse
de proiectul de act normativ;
b) obiectivele actului comunitar;

c) tipul de transpunere a prevederilor
comunitare în cauză, precizându-se dacă
transpunerea este totală sau parţială; în
situaţia transpunerii parţiale, se vor
preciza termenul şi modalitatea de
transpunere totală;
d) termenele-limită pentru transpunerea
actelor comunitare vizate - termenullimită pentru adoptarea proiectului de act
normativ şi justificarea acestui termen.
3. «Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare»,
cu următorul conţinut:
a) justificarea necesităţii adoptării
măsurilor incluse în proiect în vederea
Nu este cazul.
aplicării actului comunitar;
b) tipul, titlul, numărul şi data actului
normativ comunitar pentru care se
creează cadrul de aplicare directă.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene (trimiteri la doctrina
juridică) - se va indica jurisprudenţa
comunitară incidentă în domeniul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
reglementat prin proiectul de act normativ
cu menţionarea interpretărilor Curţii,
relevante pentru transpunerea sau
implementarea
prevederilor
legale
respective
5. Alte acte normative şi/sau documente
din
care
decurg
internaţionale
angajamente, făcându-se referire la un
anume acord, o anume rezoluţie sau
recomandare internaţională ori la alt
document
al
unei
organizaţii
internaţionale:
a) dacă proiectul de act normativ
respectă în totalitate angajamentele, se va
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
indica modul în care implementarea
proiectului de act normativ va duce la
îndeplinirea acestor angajamente;
b) dacă proiectul de act normativ
respectă parţial angajamentele, se va
explica motivul şi se va preciza când şi în
ce fel se ajunge la o respectare deplină a
angajamentelor.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
Au fost realizate informări şi consultări între Academia
cu organizaţii neguvernamentale, institute de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu - Şişeşti”,

de cercetare şi alte organisme implicate

Agentia Domeniilor Statului, I.N.C.D.I.F.-“ISPIF”- Bucureşti
şi I.C.I.T.I.D.- Băneasa – Giurgiu, care şi-au exprimat
acordul pentru forma propusă.
Proiectul de act normativ este afişat pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
Conform Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru
care a avut loc consultarea, precum şi a aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul
modului în care activitatea acestor Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea
organizaţii este legată de obiectul proiectelor de documente de politici publice, a
proiectului de act normativ
proiectelor de acte normative, precum şi a altor

documente, în vederea adoptării/aprobării.
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
Nu este cazul.
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
Nu este cazul.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de către
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
„Consiliul legislativ”.
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
necesitatea elaborării proiectului de act transparenţa decizională în administraţia publică. Acţiunea de
normativ
informare a societăţii civile se face prin publicarea proiectului
de act normativ pe site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului
eventualul impact asupra mediului în urma înconjurător.
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie
proiectului de act normativ de către de înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
autorităţile administraţiei publice centrale competenţelor celor deja existente.
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
În acest sens, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului alăturat, pe care îl supunem spre
aprobare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ,
Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE,
Gheorghe IALOMIŢIANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI,
Cătălin Marian PREDOIU

Anexa nr. 1
Datele de identificare
ale imobilului aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri
Funciare – „ISPIF”- Bucureşti pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

Nr.
M.F.

121295

Adresa

Denumire
Sistem de irigaţii cu conducte îngropate şi
construcţiile hidrotehnice aferente

Ţara. România,
jud. Giurgiu,
com. Băneasa

Valoarea
de inventar
- lei -

Descriere tehnică

Suprafaţa deservită = 325,08 ha, SPP=1 buc,
lungime conducte=circa 15 km., hidrofoare=3 buc.

6.000

Anexa nr. 2
Datele de identificare
ale imobilului aflat în administrarea Institutului de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje – Băneasa – Giurgiu care se
include în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod de
Nr.
clasificare
M.F.

*)

*

8.16.01

Denumire
Sistem de irigaţii cu
conducte îngropate şi
construcţiile
hidrotehnice aferente

Date de identificare
Vecinătăţi
Descriere tehnică
(după caz, pe
(pe scurt)
scurt)

Adresa

N- CF-Buc Suprafaţa deservită =2674,92
Giurgiu,
Ţara. România,
ha, SPP=3 buc, SRP =1 buc.,
S- Dunărea,
jud. Giurgiu,
lungime conducte=circa 85 km,
E- S.C.Prundu, com. Băneasa
hidrofoare=12 buc.
V- propr partic.

Anul
Valoarea
dobândirii
de
(dării în inventar
folosinţă)
- lei -

1977

Situaţia juridică
Baza legală

Tip.
în administrare
bun.
/concesiune

Decret nr. 333/
44.008 sept.1977; H.G. în administrare imobil
nr. 944 /2006;

) Numărul MF se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice după operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului.

Anexa nr. 3
Datele de identificare
ale bunurilor imobile care se scot din inventarul centralizat al bunurilor aparţinând domeniului public al statului
ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.

Nr.
M.F.

Denumire

Descrierea tehnică

Administrator

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
115790 Grup social + anexe Ferma 5 – 116 m2 "Gheorghe Ionescu -Şişeşti"-Institutul de
Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru
Irigaţii şi Drenaje, Băneasa - Giurgiu
115876
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Total suprafaţă
Suprafaţa - 2,00 ha
(parţial)
Agenţia Domeniilor Statului

Adresa

Valoarea
de inventar
- lei -

Ţara: România, jud.
Giurgiu, com. Băneasa

353

Ţara: România, jud.
Giurgiu, com. Băneasa

0

