
1/6 

 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
Secţiunea 1  
Titlul proiectului de act normativ       

Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, 
proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii 

Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) deţine în 

administrare, din domeniul public al statului, pe raza 
localităţii Merei, Jud. Buzău, un teren cu suprafaţa totală 
de 26952 mp.  

Prin adresa cu nr. 16050 din 02.06.2015, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) a solicitat STS transmiterea 
dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de teren de 
400 mp din suprafaţa de 26952 mp. 

În urma analizei situaţiei şi consultărilor efectuate, au 
fost întreprinse măsurile necesare pentru individualizarea 
unei suprafeţe cu întindere de 400 mp, prin efectuarea de 
măsurători cadastrale şi întabulare în cartea funciară, fiind 
atribuit un număr cadastral distinct.  

Astfel, a rezultat suprafaţa de teren cu numărul 
cadastral: 24419, a cărei poziționare și întindere 
corespunde scopului propus, respectiv construirea unui 
pilon de radiocomunicaţii şi a instalațiilor aferente 
acestuia. 

 
Potrivit prevederilor art. 868 alin. (2) din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, titularul dreptului de administrare, STS, poate 
folosi și dispune de bunul dat în administrare, în condițiile 
legii. De asemenea, conform art. 868 alin. (1) din Codul 
civil, dreptul de administrare poate aparține autorităților 
administrației publice centrale și altor instituții publice de 
interes național, constituirea acestui drept fiind 
circumscrisă art. 867 alin.(1) din Codul civil. 

 
Imobilul nu este grevat de sarcini, nu se află în litigii 

și nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire, iar 
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valoarea bunurilor stabilită prin rapoartele de evaluare se 
menține și la data prezentă. 

 
Lucrarea avută în vedere ulterior transmiterii dreptului 

de administrare asupra suprafeţei de teren de 400 mp este 
oportună prin prisma faptului că stațiile de monitorizare a 
spectrului radio cu atribuire neguvernamentală, deținute și 
operate de către ANCOM, sunt utilizate pentru 
identificarea modului de utilizare a frecvențelor radio – 
resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului –  
alocate prin licențe ori pentru identificarea eventualelor 
interferențe prejudiciabile în spectrul radio cu atribuire 
neguvernamentală. Această sarcină revine, conform 
legislației (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare) autorității de reglementare din domeniul 
comunicațiilor electronice, autoritate publică autonomă, 
sub control parlamentar. 

 
2. Schimbări preconizate În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale ANCOM 

și pentru identificarea unei modalități suplimentare de 
punere în valoare a bunului aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea STS, prin proiectul de act 
normativ se propune aprobarea transmiterii dreptului de 
administrare asupra suprafeței de 400 mp, de la STS la 
ANCOM.  

Partea de imobil ce urmează a fi trecută în 
administrarea ANCOM se va utiliza în scopul construirii 
unui pilon de radiocomunicaţii şi a instalaţiilor aferente 
acestuia, necesar instalării unui sistem de antene al unei 
staţii fixe de monitorizare radio şi goniometrie.  

ANCOM va asigura STS dreptul de utilizare, cu titlu 
gratuit, a unor spaţii aflate pe pilonul ce urmează a fi 
construit pe partea de imobil transmisă. Spațiile puse la 
dispoziția STS sunt necesare pentru instalarea antenelor şi 
unităţilor radio de exterior din compunerea sistemelor de 
radiocomunicaţii speciale administrate de STS, la 
înălţimea maximă pe pilon de 30 de metri, în suprafaţă 
echivalentă expusă la vânt de maxim 10 mp. Sistemele de 
radiocomunicații ale STS ce vor fi instalate pe pilon 
constau doar în legături radio directive. 

  3. Alte informaţii 
 Nu este cazul. 
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Secţiunea a 3-a  
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 
21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative Nu este cazul. 

22.Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
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) 

                                                 - mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani  2017 2018 2019 2020 
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       
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       
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:       

a) buget de stat       
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b) bugete 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 adoptarea prezentului proiect de act normativ se 

modifică anexa nr. 12 şi anexa nr. 47 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. 

 
 

11.Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice 
 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi 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. 
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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 

 
 

Nu este cazul. 

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 

 
 
Nu este cazul. 

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 

 
 
 
Nu este cazul. 
 
 
 
 
 
 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 
 
Nu este cazul. 

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 este necesar a fi avizat de către 
Consiliul Legislativ. 
 
 
 
 
 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
1. Informarea societăţii civile cu În considerarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
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privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

decizională în administraţia publică, proiectul de act normativ 
s-a publicat pe pagina de internet a ANCOM. 

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 

Nu este cazul. 

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 

  
 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
  

În baza celor mai sus prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 
transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii. 
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