
GUVERNUL      ROMÂNIEI 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, 
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării  Rurale  
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia  României, republicată, ale art. 3, alin. 
(1), lit. k) din Hotărârea Guvernului nr.725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia, ale art. 74 lit. I) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15, alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
 
        GUVERNUL  ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
Articol unic – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată 
sub autoritatea  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, cu modificările sale ulterioare, se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 

Emil BOC             
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ANEXA
Agentul economic:  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010) 
 ADMINISTRATIA NATIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4
Codul fiscal R 16787270

Ordonator Principal de Credite

Nr. BVC 2010
rd.

0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15) 1 382.048,82
1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 381.848,82

a) productia vanduta 3 94.000,00
b) venituri din vanzarea marfurilor 4
c) venituri din subventii de exploatare aferente 5 261.700,00
   cifrei de afaceri nete, din care:
  - subventii , cf.preved.legale in vigoare , inclusiv pt. TVA fara 
drept de deducere cf. alin. (4) si (5)art. 147 din Legea 571/2003, 
actualizata 6 261.700,00
  - transferuri , cf.preved.legale in vigoare 7
d) productia de imobilizari 8
e) alte venituri din exploatare 9 26.148,82

2 Venituri financiare-total, din care: 10 200,00
a) venituri din imobilizari financiare 11
b) venituri din alte investitii si imprumuturi
   care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobanzi 13 200,00
d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + 47 + 50) 16 378.158,85
1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 378.152,85

a) cheltuieli materiale 18 119.908,63
b) alte cheltuieli  externe (cu energia si apa) 19 99.030,00
c) cheltuieli privind marfurile 20 0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 153.861,52
   d1- salarii 22 117.909,35
   d2 - cheltuieli cu asigurarile si protectia 33.598,96
  sociala si alte obligatii legale, din care:

         - cheltuieli privind contributia la asigurari              sociale 24 24.855,79
         -cheltuieli privind  contributia de asigurari pt. somaj 25 882,45
         - cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de 
sanatate 26 7.133,52
         - cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente 
fondului de salarii 27 727,20
    d3- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.353,21
      d3.1.  - cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, 
din care: 29 2.353,21
         - tichete de cresa, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare 30
         - tichete cadou  pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 
nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 31
       d3.2.   - tichete de masa 32
       d3.3.  - tichete de vacanta 33
e) cheltuieli cu platile compensatorii cf. CCM aferente 
disponibilizarilor potrivit programelor de disponibilizari 34

Se aprobă,

            BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - PE ANUL 2010  RECTIFICAT

INDICATORI
rectificat

23

                                  



Nr. BVC 2010
rd.INDICATORI

rectificat

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari 
judecatoresti 35
g)  cheltuieli cu amortizarea  imobilizarilor corporale si 
necorporale 36 4.900,00
h) cheltuieli cu prestatiile externe 37
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 452,70
        i.1. - contract de mandat, din care: 39 169,34

          - contract de mandat 39.1 130,33

         - cheltuieli privind contributia la asigurari              sociale 39.2 27,53
         -cheltuieli privind  contributia de asigurari pt. somaj 39.3 0,98
         - cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de 
sanatate 39.4 7,89
        - cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare: 39.5 2,61
        i.2. - cheltuieli de protocol din care: 40 5,76
        - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare 41
        i.3.  - cheltuieli de reclama si publicitate. din care: 42 3,11
            - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, 
potrivit  Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare

43

            - tichete cadou pentru campanii de marketing. studiul 
pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit  Legii 
nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

44

          i.4.  - cheltuieli cu sponsorizarea 45
          i.5.  - taxa pt. activitatea de exploatare
            a resurselor minerale 46
          i.6. - redeventa din concesionarea 
            bunurilor publice 47
           i.7. - alte cheltuieli de exploatare 47.1 274,49

2 Cheltuieli financiare-total, din care:     48 6,00
  - cheltuieli privind dobanzile 49 0,50
  - alte cheltuieli financiare 50 5,50

3 Cheltuieli extraordinare 51

III.
REZULTATUL BRUT                                                            
(profit / pierdere) 52 3.889,97

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 622,40
V. PROFITUL CONTABIL RAMAS 

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI 
PE PROFIT, din care: 54 3.267,57

1 Rezerve legale 55 194,50
2 Acoperirea pierderilor contabile 56

din anii precedenti
3 Alte rezerve reprez. facilitati fiscale 57

prevazute de lege
4 Constituirea surselor proprii de finantare 58

pt. proiectele cofinantate din imprumuturi 
externe, precum si pt. constituirea surselor 
necesare rambursarii ratelor de capital, 
platii dobanzilor, comisioanelor si altor 
costuri aferente acestor imprumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege 59

6
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 
rd.55,56,57,58 si 59 60 3.073,07

7 Participarea salariatilor la profit in limita 61 0,00
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 
nivelul unui salariu de baza mediu lunar 
realizat la nivelul operatorului economic in 
exercitiul financiar de referinta

8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat 62 2.765,76
sau local  in cazul regiilor autonome, ori 

                                  



Nr. BVC 2010
rd.INDICATORI

rectificat

dividende in cazul societatilor/companiilor 
nationale si societatilor cu capital integral 

sau majoritar de stat
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile 63 307,31

prevazute la pct.1-8 se repartizeaza
la alte rezerve si constituie sursa 

proprie de finantare
VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,

din care: 64 55.691,29
1 Surse proprii 65 4.995,29
2 Alocatii de la buget 66 50.696,00
3 Credite bancare 67

  - interne 68
  - externe 69

4 Alte surse - Fonduri SAPARD 70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 55.691,29

1

55.691,29
2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 73

  - interne 74
  - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 4.941.621,96
1 Rezerve legale 77 1.369,19
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79 4.940.252,77

IX. DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale 80 382.048,82
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 378.158,85
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 5.116,00
4 Nr. mediu de salariati total 83 5.050,00
5 Fond de salarii, din care: 84 117.909,35

a) fond de salarii aferent personalului angajat 85 117.865,93
pe baza de contract individual de munca 
c) alte cheltuieli cu personalul 86 43,42

6 Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) 87 1.944,98
7 Productivitatea muncii pe total 88

personal mediu ( lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi curente

8 Productivitatea muncii pe total 89
personal mediu ( lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi comparate

9 Productivitatea muncii in unitati fizice 90 1.050,00
pe total personal mediu 
(unitati fizice/ persoana)

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 91 989,82
 [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] 
 (rd.16 /rd.1) x 1000

11 Plati restante - total 92 52.000,00
  - preturi curente 93 52.000,00
  - preturi comparabile 94 53.924,00

12 Creante restante - total 95 30.000,00
  - preturi curente 96 30.000,00
  - preturi comparabile 97 31.110,00

DIRECTOR GENERAL,
   Ing. Zoltán INCZE

  DIRECTOR ECONOMIC,
  Ec. Andrei BARABULEA

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente 
investitiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fara 
drept de deducere cf. alin. (4) si (5) art. 147 din Legea 
571/2003, actualizata 72

                                  



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Agentul economic ADMINISTRATIA NATIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4
Codul fiscal R 16787270

Ordonator Principal de Credite

mii lei
Nr. BVC 2010 Propunere BVC 2010
rd.

0 1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/4
I. VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15) 1 337.048,82 45.000,00 382.048,82 113,35
1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 336.848,82 45.000,00 381.848,82 113,36

a) productia vanduta 3 94.000,00 94.000,00 100,00
b) venituri din vanzarea marfurilor 4
c) venituri din subventii de exploatare aferente 5 216.700,00 45.000,00 261.700,00 120,77
   cifrei de afaceri nete, din care:
  - subventii , cf.preved.legale in vigoare , inclusiv 
pt. TVA fara drept de deducere cf. alin. (4) si 
(5)art. 147 din Legea 571/2003, actualizata 6 216.700,00 45.000,00 261.700,00 120,77
  - transferuri , cf.preved.legale in vigoare 7
d) productia de imobilizari 8
e) alte venituri din exploatare 9 26.148,82 26.148,82 100,00

2 Venituri financiare-total, din care: 10 200,00 200,00 100,00
a) venituri din imobilizari financiare 11
b) venituri din alte investitii si imprumuturi
   care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobanzi 13 200,00 200,00 100,00
d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15
II. CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + 47 + 50) 16 333.158,85 45.000,00 378.158,85 113,51
1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 333.152,85 45.000,00 378.152,85 113,51

a) cheltuieli materiale 18 87.908,63 32.000,00 119.908,63 136,40
b) alte cheltuieli  externe (cu energia si apa) 19 86.030,00 13.000,00 99.030,00 115,11
c) cheltuieli privind marfurile 20 0,00 0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 153.861,52 153.861,52 100,00
   d1- salarii 22 117.909,35 117.909,35 100,00
   d2 - cheltuieli cu asigurarile si protectia
  sociala si alte obligatii legale, din care:
         - cheltuieli privind contributia la asigurari        
sociale 24 24.855,79 24.855,79 100,00
         -cheltuieli privind  contributia de asigurari pt. 
somaj 25 882,45 882,45 100,00
         - cheltuieli privind contributia la asigurari 
sociale de sanatate 26 7.133,52 7.133,52 100,00
         - cheltuieli privind contributiile la fondurile 
speciale aferente fondului de salarii 27 727,20 727,20 100,00
    d3- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.353,21 2.353,21 100,00
      d3.1.  - cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. 
si complet. ulterioare, din care: 29 2.353,21 2.353,21 100,00

         - tichete de cresa, potrivit Legii nr.193/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare

30
         - tichete cadou  pentru cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare 31
       d3.2.   - tichete de masa 32
       d3.3.  - tichete de vacanta 33
e) cheltuieli cu platile compensatorii cf. CCM 
aferente disponibilizarilor potrivit programelor de 
disponibilizari 34
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza 
unor hotarari judecatoresti 35

23 33.598,96

            BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - PE ANUL 2010  RECTIFICAT

INDICATORI %

0,0033.598,96

rectificare
rectificat

ANEXA
 (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010) 

conf. HG 
1062/2010

Se aprobă,

                                  



mii lei
Nr. BVC 2010 Propunere BVC 2010
rd.INDICATORI %

rectificare
rectificatconf. HG 

1062/2010
g)  cheltuieli cu amortizarea  imobilizarilor 
corporale si necorporale 36 4.900,00 4.900,00 100,00

h) cheltuieli cu prestatiile externe 37
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 452,70 452,70 100,00
        i.1. - contract de mandat, din care: 39 169,34 169,34 100,00
          - contract de mandat 39.1 130,33 130,33 100,00
         - cheltuieli privind contributia la asigurari        
sociale 39.2 27,53 27,53 100,00
         -cheltuieli privind  contributia de asigurari pt. 
somaj 39.3 0,98 0,98 100,00
         - cheltuieli privind contributia la asigurari 
sociale de sanatate 39.4 7,89 7,89 100,00
        - cheltuieli sociale prevazute prin art. 21 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. 
si complet. ulterioare: 39.5 2,61 2,61 100,00

        i.2. - cheltuieli de protocol din care: 40 5,76 5,76 100,00
        - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare 41
        i.3.  - cheltuieli de reclama si publicitate. din 
care: 42 3,11 3,11 100,00

            - tichete cadou pentru cheltuieli de 
reclama si publicitate, potrivit  Legii nr.193/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare

43

            - tichete cadou pentru campanii de 
marketing. studiul pietei, promovarea pe piete 
existente sau noi potrivit  Legii nr.193/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

44

          i.4.  - cheltuieli cu sponsorizarea 45
          i.5.  - taxa pt. activitatea de exploatare
            a resurselor minerale 46
          i.6. - redeventa din concesionarea 
            bunurilor publice 47
           i.7. - alte cheltuieli de exploatare 47.1 274,49 274,49 100,00

2 Cheltuieli financiare-total, din care:     48 6,00 6,00 100,00
  - cheltuieli privind dobanzile 49 0,50 0,50 100,00
  - alte cheltuieli financiare 50 5,50 5,50 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III.
REZULTATUL BRUT                                              
(profit / pierdere) 52 3.889,97 3.889,97 100,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 622,40 622,40 100,00
V. PROFITUL CONTABIL RAMAS 

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI 
PE PROFIT, din care: 54 3.267,57 3.267,57 100,00

1 Rezerve legale 55 194,50 194,50 100,00
2 Acoperirea pierderilor contabile 56

din anii precedenti
3 Alte rezerve reprez. facilitati fiscale 57

prevazute de lege
4 Constituirea surselor proprii de finantare 58

pt. proiectele cofinantate din imprumuturi 
externe, precum si pt. constituirea surselor 
necesare rambursarii ratelor de capital, 
platii dobanzilor, comisioanelor si altor 
costuri aferente acestor imprumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege 59

6
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor 
de la rd.55,56,57,58 si 59 60 3.073,07 3.073,07 100,00

7 Participarea salariatilor la profit in limita 61 0,00 0,00 0,00
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 
nivelul unui salariu de baza mediu lunar 
realizat la nivelul operatorului economic in 
exercitiul financiar de referinta

8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat 62 2.765,76 2.765,76 100,00
sau local  in cazul regiilor autonome, ori 
dividende in cazul societatilor/companiilor 
nationale si societatilor cu capital integral 

                                  



mii lei
Nr. BVC 2010 Propunere BVC 2010
rd.INDICATORI %

rectificare
rectificatconf. HG 

1062/2010

sau majoritar de stat
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile 63 307,31 307,31 100,00

prevazute la pct.1-8 se repartizeaza
la alte rezerve si constituie sursa 
proprie de finantare

VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care: 64 55.691,29 0,00 55.691,29 100,00

1 Surse proprii 65 4.995,29 0,00 4.995,29 100,00
2 Alocatii de la buget 66 50.696,00 0,00 50.696,00 100,00
3 Credite bancare 67

  - interne 68
  - externe 69

4 Alte surse - Fonduri SAPARD 70
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 55.691,29 0,00 55.691,29 100,00

1

55.691,29 0,00 55.691,29 100,00

2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru 
investitii 73
  - interne 74
  - externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 4.941.621,96 4.941.621,96 100,00
1 Rezerve legale 77 1.369,19 1.369,19 100,00
2 Rezerve statutare 78
3 Alte rezerve 79 4.940.252,77 4.940.252,77 100,00

IX. DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale 80 337.048,82 45.000,00 382.048,82 113,35
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 333.158,85 45.000,00 378.158,85 113,51
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 5.116,00 5.116,00 100,00
4 Nr. mediu de salariati total 83 5.050,00 5.050,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 84 117.909,35 117.909,35 100,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat 85 117.865,93 117.865,93 100,00
pe baza de contract individual de munca 
c) alte cheltuieli cu personalul 86 43,42 43,42 100,00

6 Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) 87 1.944,98 1.944,98 100,00
7 Productivitatea muncii pe total 88

personal mediu ( lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi curente

8 Productivitatea muncii pe total 89
personal mediu ( lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi comparate

9 Productivitatea muncii in unitati fizice 90 1.050,00 1.050,00 100,00
pe total personal mediu 
(unitati fizice/ persoana)

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 91 988,46 989,82 100,14
 [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] 
 (rd.16 /rd.1) x 1000

11 Plati restante - total 92 52.000,00 52.000,00 100,00
  - preturi curente 93 52.000,00 52.000,00 100,00
  - preturi comparabile 94 53.924,00 53.924,00 100,00

12 Creante restante - total 95 30.000,00 30.000,00 100,00
  - preturi curente 96 30.000,00 30.000,00 100,00
  - preturi comparabile 97 31.110,00 31.110,00 100,00

DIRECTOR GENERAL,
   Ing. Zoltán INCZE

  DIRECTOR ECONOMIC,
  Ec. Andrei BARABULEA

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele 
aferente investitiilor în curs la finele anului, 
inclusiv pt. TVA fara drept de deducere cf. alin. 
(4) si (5) art. 147 din Legea 571/2003, 
actualizata 72

                                  



 
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
         Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub 
autoritatea Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării  Rurale  
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei actuale 

 
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004 – Legea Îmbunătăţirilor Funciare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare, este persoană juridică de interes public naţional care funcţionează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
         Potrivit prevederilor art. 37 din legea menţionată, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare RA exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din 
domeniul public şi privat al statului declarate de utilitate publică, elaborează studii, proiecte, 
programe şi propuneri pentru investiţii in reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente 
şi aducerea lor în stare  de  funcţionare cât şi executarea de noi amenajări, ca urmare a  unor 
calamităţi naturale.  
       Costurile de desfăşurare ale activităţilor menţionate se acoperă cu tarifele pentru serviciile 
prestate şi din fondurile publice.  
 
  2. Schimbări preconizate 
        Urmare a comunicării MADR se suplimentează valoarea  alocată pe subvenţii cu suma de 
45.000 mii lei. Astfel, această rectificare constă în suplimentarea cheltuielilor cu energia electrică de 
desecare cu suma de 13.000 mii lei, necesară în principal funcţionării  staţiilor de pompare de 
desecare pentru asigurarea evacuării apei în exces şi menţinerea apei freatice la un nivel controlat, şi 
suplimentarea cheltuielilor materiale cu suma de 32.000 mii lei. Această sumă este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute şi pentru menţinerea în stare de funcţiune a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare.  
        De la începutul anului până la data prezentă, volumul precipitaţiilor a depăşit estimările 
iniţiale, astfel că în ceea ce priveşte cheltuielile cu energie electrică de desecare se preconizează 
până la sfârşitul anului pentru acestea o valoare apropiată de 36.000 mii lei. 
        Fenomenele hidrometeorologice din acest an au provocat distrugeri mari lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare – ruperi  de diguri, inundarea incintelor, scurgeri masive pe versanţi, 
colmatarea secţiunilor de scurgere la canalele de desecare şi blocarea construcţiilor hidrotehnice.  
        La solicitarea Prefecturilor şi Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, ANIF a 
intervenit în regim de urgenţă cu  reparaţii la lucrările degradate din amenajări de îmbunătăţiri 
funciare.  
        In continuare, ANIF prin Sucursalele teritoriale va acţiona pentru deblocarea evacuărilor 
gravitaţionale prin dig şi repunerea acestora în stare de funcţionare, refacerea stării tehnice şi 
funcţionale a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi a infrastructurii  de 



îmbunătăţiri funciare afectată.  In acelaşi timp trebuie executate lucrările de întreţinere şi reparaţii 
specifice infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. 

 Astfel, pentru acoperirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi prestatori în 
amenajările de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile s-au majorat cheltuielile materiale cu 
suma de 32.000 mii lei. 
3. Alte informaţii  
 
         
                                            

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

1. Impact macro-economic 
   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
                
 
1¹.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
 
            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
2.Impact asupra mediului de afaceri 

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

           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

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

       
5. Alte informaţii 

 
     Nu este cazul. 

                                 
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) 

 
- în mii lei (RON) -

Indicatori Anul curent Următorii patru 
ani 

Media pe cinci 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 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

 
Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 
subiect 
 

 
Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 
subiect 
 

 
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 

 
 

 
Proiectul de act 
normativ nu se 
referă la acest 
subiect 

 

 
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 cheltuielilor 
bugetare 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 
7. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
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 
 
            Hotărârea Guvernului nr. 1062/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării  Rurale.  
 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii în 
vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ 
 
            Nu este cazul  
 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederile comunitare 
 



           Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
 
           Nu este cazul 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
 
           Nu este cazul  
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
 
           Nu este cazul 
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 cu organizaţiile 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 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                           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  Proiectul de act normativ nu  se referă la acest subiect 
c) Consiliul Economic şi Social            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
d) Consiliul Concurenţei                       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
e) Curtea de Conturi                              Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
6. Alte informaţii 
           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
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 publicat pe site-ul MADR  
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 
            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
                                                                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 
            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
În acest sens am întocmit alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem spre 
adoptare. 
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