
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secțiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre 
privind actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat în domeniul public al 

statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații 
Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea 
situației actuale 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 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, cu modificările și completările 
ulterioare, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (denumită în continuare ANCOM) administrează un imobil teren 
aflat în domeniul public al statului, astfel cum se prevede în anexa la actul 
normativ enunțat anterior. Imobilul teren este în suprafață de 400 mp, iar 
valoarea de inventar a acestuia este de 153 lei (valoare menționată în cadrul 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/2016). 
 
Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată 
prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc 
faptul că reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cel puțin odată la 
trei ani în scopul determinării valorii juste a acestora, ținând-se seama de 
inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când 
valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă. 
 
În aplicarea actului normativ sus-menționat, ANCOM a efectuat reevaluarea 
bunurilor imobile pe care le deține, rezultatele reevaluării fiind înregistrate în 
contabilitate la finele anului 2019. Ca urmare a reevaluării, valoarea terenului 
pe care ANCOM îl deține în administrare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
518/2016, a fost majorată de la 153 lei la 169 lei. 

2. Schimbări 
preconizate 

Proiectul de act normativ dispune asupra modificării valorii de inventar a 
imobilului teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea ANCOM 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 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, cu modificările și completările 
ulterioare, ca urmare a reevaluării acestuia. Valoare de inventar actualizată 
rezultată ca urmare a reevaluării este de 169 lei. 

  3. Alte informații Necesitatea și oportunitatea promovării acestui proiect de hotărâre a 
Guvernului, precum și realitatea datelor prezentate aparțin Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
Imobilul în cauză nu este grevat de sarcini, nu se află în litigiu și nu este supus 
unor cereri de revendicare/restituire. 

Secțiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



11. Impactul 
asupra mediului 
concurențial şi 
domeniului 
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. 

21. Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

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 informații Nu au fost identificate. 
 

Secțiunea 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 2021 2022 2023 2024 

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) contribuții 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       

b) bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare       

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informații  
 

Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 dispoziții 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii 
Europene 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaționale din care decurg 
angajamente 
 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații 
 
 

Nu au fost identificate. 
 



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

1. Informații privind procesul de 
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizații este legată de obiectul 
proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Consultările organizate cu autoritățile 
administrației publice locale, în situația în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte 
normative, cu modificările ulterioare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Consultările desfășurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenței 
e) e) Curtea de Conturi 

Proiectul de hotărâre necesită avizul Consiliului Legislativ. 
 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 
 

Secțiunea a 7-a 
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
1. Informarea societății civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

Proiectul de act normativ a fost publicat, în vederea 
consultării publice, pe pagina de internet a Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații în data de 14.02.2019. 

2. Informarea societății civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătății şi securității cetățenilor sau 
diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
 

3. Alte informații  Nu au fost identificate. 



Secțiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de  act normativ de către 
autoritățile administrației publice 
centrale şi/sau locale - înființarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competențelor instituțiilor existente 

  
 

Nu este cazul. 

2. Alte informații Nu au fost identificate. 
 
În baza celor mai sus prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. 

 
 
 

Președintele 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii 

Sorin Mihai GRINDEANU 
 
 

Avizăm favorabil 
 
 

Ministrul finanţelor publice, 
 
 
 
Vasile-Florin CÎŢU 

Ministrul justiției, 
 
 
 

Marian Cătălin PREDOIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


