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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 
 
 

 
 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 
 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Până în prezent, în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului s-a derulat Programul 
privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea 
cu apă a satelor, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 577/2007, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Programului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 
lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 612/2007. 

Prin hotărârea mai sus precizată s-a avut în vedere 
implementarea: 

- reabilitării, modernizării şi/sau asfaltării drumurilor de 
interes local clasate;  

 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes 
local clasate, alimentarea cu apă precum şi canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate şi în unităţile administrativ – teritoriale unde există resurse 
turistice de interes naţional 
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-alimentarea cu apă a satelor. 

 Astfel nu a fost prevăzută realizarea de sisteme de 
canalizare şi epurare a apelor uzate la sate şi în unităţile 
administrativ – teritoriale unde există resurse turistice de 
interes naţional.  

2. Schimbări 
preconizate 

Având în vedere obiectivele politicilor de dezvoltare 
regională, infrastructură publică de interes local şi turism 
stabilite prin Programul de guvernare 2009-2012 se 
urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor din spaţiul rural românesc, printr-o 
modernizare şi dezvoltare echilibrată a acestui spaţiu 
geografic. 

Prin prezenta hotărâre se instituie Programul privind 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes judeţean şi de interes local clasate, alimentarea cu 
apă precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate şi 
în unităţile administrativ – teritoriale unde există resurse 
turistice de interes naţional, coordonat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Ca urmare, prin acest proiect de hotărâre se vor 
implementa pe lângă sistemele de alimentare cu apă şi 
sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate la sate. 

Pentru conformarea la cerinţele directivei privind 
respectarea parametrilor esenţiali de calitate a apei 
destinate consumului uman, România are perioada de 
tranziţie eşalonat din 2007 până în 2015, începând cu 
parametrii cu efect ridicat asupra stării de sanătate a 
populaţiei: oxidabilitate, amoniu, nitraţi, turbiditate, 
aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan. 

Pentru conformarea la cerinţele directivei privind sistemele 
de colectare şi epurare a apelor uzate urbane de asemenea 
Romania are perioada de tranziţie eşalonat din 2007 până 
în 2018.   

Prin promovarea prezentului proiect se doreşte o 
îmbunătăţire extinsă de aplicabilitate a Programului prin 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
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interes judeţean şi de interes local clasate, şi prin 
dezvoltarea unor sisteme de canalizare şi epurare a apelor 
uzate precum şi alimentare cu apă potabilă a unităţilor 
administrativ – teritoriale unde există resurse turistice de 
interes naţional. 

Totodată, acest Program va avea o aplicabilitate mai largă 
la nivel naţional şi va crea o serie de facilităţi precum: 
facilitarea accesului la servicii medicale a populaţiei din 
zonele rurale, facilitarea accesului  către zonele turistice, 
creşterea frecvenţei şcolare pe tot parcursul anului şcolar, 
asigurarea accesului la sisteme de canalizare precum şi a 
unei furnizări constante de apă potabilă către populaţia 
beneficiară şi îmbunătăţirea starii de sănătate a populaţiei. 

Selecţia obiectivelor de investiţii care vor face obiectul 
finanţării în cadrul Programului se realizează de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
3. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această 
destinaţie, de la bugetele locale ale unităţilor administrativ 
– teritoriale beneficiare, credite externe, din parteneriate 
publice - private, precum şi din alte surse legal constituite, 
conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit 
legii. 

 
 

Secţiunea a 3-a. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul 
macroeconomic 

Prin aprobarea acestui Program privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local clasate, alimentarea cu apă 
precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate şi în 
unităţile administrativ – teritoriale unde există resurse 
turistice de interes naţional, începerea lucrărilor de 
execuţie va permite crearea de noi locuri de muncă. 
 

2. Impactul asupra Prin organizarea procedurii de achiziţie publică pentru 
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mediului de afaceri servicii şi lucrări de execuţie, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileşte antreprenorul 
general. 
De asemenea, implementarea programului va determina 
creşterea productivităţii muncii şi a investiţiilor prin: 
− asigurarea legăturilor optime între judeţe şi între 

localităţile din interiorul acestora; 
− realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă 

precum şi de canalizare şi epurare a apelor uzate la 
sate şi în unităţile administrativ – teritoriale unde 
există resurse turistice de interes naţional; 

− reducerea costurilor şi duratelor de deplasare aferente 
transportului de mărfuri şi persoane; 

− facilitarea accesului operatorilor economici la 
furnizori şi/sau pieţe de desfacere; 

 
3. Impactul social Prin  desfăşurarea optimă a acestui Program se va asigura 

un confort sporit al locuitorilor prin îmbunătăţirea 
accesului către căile principale de transport, precum şi 
spre obiectivele turistice, industriale, sociale şi 
agrotehnice, la sistemele de centralizate de alimentare cu 
apă şi canalizare. 

4. Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

 
 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
- mii lei, inclusiv TVA - 

Indicatori estimativi An curent Următorii 4 ani Media pe 4 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 

Nu este 
cazul 
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plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat, din 
acesta: 

 

- impozit pe profit  
- impozit pe venit  
b) bugete locale:  
- impozit pe profit  
c) bugetul 
asigurărilor sociale 

 

- contribuţii de 
asigurări 

 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare 
din care: 

Nu este 
cazul 

 

a) bugetul de stat, din 
acesta: 

 

- cheltuieli de 
personal 

 

- bunuri şi servicii  
b) bugete locale:  
- cheltuieli de 
personal 

 

- bunuri şi servicii  
c) bugetul 
asigurărilor sociale 

 

- cheltuieli de 
personal 

 

- bunuri şi servicii  
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

Nu este 
cazul 

 

a) buget de stat şi 
credite externe 

 

b) bugete locale  
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterilor 
de cheltuieli 

Nu este cazul 
 

5. Propuneri pentru 
acoperirea scăderilor 
de venituri 

Nu este 
cazul 

 

6. Calcule detaliate Nu este  



 6

privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare 

cazul 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 
 
 
 

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

 
1. Proiecte de acte 
normative suplimentare 

Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului privind aprobarea Normelor metodologice 
de derulare a Programului 

2. Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Decizii ale Curţii 
Europene de Justiţie şi 
alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii 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 acte 
 

Nu este cazul 
 

 
 

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

 
1. Informaţii privind 
procesul de consultare cu 
organizaţii negu-
vernamentale, instituite de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, 
precum şi a modului în 
care activitatea acestor 
organizaţii este legată de 
obiectivul 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 pro-
iectelor de acte normative 
 

 
Au fost efectuate consultările în conformitate cu 
prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi respectându-
se şi procedurile instituite de Hotărârea Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 

4. Consultările desfăşurate 
în cadrul consiliilor inter-
ministeriale, în 
conformitate cu preve-
derile 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 

Prezentul proiectul a fost avizat de către Consiliul 
Legislativ 
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Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii  

 
 

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 

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  

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 cetăţeanului 
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. Măsuri de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ de către 
autorităţile administrative 
publice centrale şi/sau 
locale -înfiinţarea sau 
extinderea competenţei 
instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 



 9

Pentru considerentele de mai sus am elaborat prezentul proiect de hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local clasate, alimentarea cu 
apă precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate şi în unităţile administrativ 
– teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional, care, în forma 
prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ, şi pe care 
îl supunem spre adoptare. 

 
 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 
ELENA GABRIELA UDREA 

 
 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

 
MINISTRUL  

ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 

 

MINISTRUL FINANŢELOR 
PUBLICE 

VASILE BLAGA SEBASTIAN TEODOR 
GHEORGHE VLĂDESCU 

 
 
                  

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
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SECRETAR DE STAT, 
 

IOAN ANDREICA 

 
 

 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

 
GHEORGHE NASTASIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. G. J. D.G.E.A. 
 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL, 
 

MIHAI SORIN CALOTĂ 
 

ALINA DINCĂ 
 
 
 

 
D. G. L. P. 

 
DIRECTOR GENERAL,  

 
IOAN MIHĂILĂ 

 
 
 

 


