
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul 

public al statului şi în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații  

 

Secțiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului 
de act normativ 

Proiectul de act normativ este inițiat de Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații în considerarea art. 10 alin. (1) 
pct. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2. Descrierea situației 
actuale 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) a fost înființată, în actuala 
sa formă de organizare și funcționare, prin 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. ANCOM este autoritate publică 
autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral 
din venituri proprii. 
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în 
administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, ANCOM administrează un număr de 19 imobile aflate în domeniul 
public al statului, astfel cum se prevede în anexa la actul normativ enunțat 
anterior. Totodată, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind 
transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din 
administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea 
Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu 
modificările și completările ulterioare, ANCOM administrează un imobil teren 
aflat în domeniul public al statului, astfel cum se prevede în anexa la actul 
normativ enunțat anterior. 
 
În temeiul prevederilor: 
- art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc 
faptul că „Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește şi 
se modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de 
celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, atât pentru 
bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi pentru bunurile aflate în 
administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 
acestora, precum şi de autoritățile publice autonome, şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.”; 
 
- 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, care 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; 



 
- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările şi completările ulterioare, care stabilesc faptul că „Modificările 
intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
se aprobă în condițiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, inițiate 
de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităților publice 
centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorități 
administrative autonome şi autoritățile administrației publice locale, prin 
Ministerul Administrației şi Internelor.” 
 

apreciem că este necesară, așadar, actualizarea valorii de inventar a bunurilor 
imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ANCOM, ca 
urmare a reevaluării acestora efectuate în condițiile legii. 
 
Astfel, în aplicarea actelor normative sus-menționate, ANCOM a efectuat 
reevaluarea bunurilor imobile pe care le deține, rezultatele acestui demers fiind 
înregistrate în contabilitate la data de 31.12.2022 (valoare justă la data de 
31.12.2022), în baza Raportului de evaluare pentru estimarea valorii juste a 
mijloacelor fixe, aflate în patrimoniul ANCOM, înregistrat sub nr. SC-
503/09.01.2023. Ca urmare a acestei estimări, valoarea totală a imobilelor 
aflate în domeniul public pe care ANCOM le deține în administrare în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 a 
fost majorată de la 9.994.968,22 lei la 11.696.225,00 lei. 
În privința valorii de inventar pentru imobilul situat la poziția 1 din Anexa 
proiectului de act normativ se impune a fi făcută precizarea faptului că la 
valoarea din Raportul de Evaluare înregistrat cu nr. SC-503/09.01.2023 a fost 
adăugată valoarea investiției efectuate în legătură cu acesta, situația detaliată 
a valorii finale de inventar fiind următoarea: 
 

▪ poziția 1 – Apartament Iași: valoarea de inventar (464.023,00 lei) este 

compusă din următoarele valori: 435.814,00 lei (conform Raport 

Evaluare), copertină de protecție 28.209,00 lei (conform Proces-verbal 

recepție 2022). 

Valoarea de inventar prevăzută în anexa la proiectul de act normativ este cea 
înscrisă în evidența contabilă a ANCOM. Valorile de inventar ale imobilelor din 
Anexă se mențin și la data promovării proiectului de act normativ. 
Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate aparțin ANCOM. 

2.3. Schimbări 
preconizate 

Prin promovarea prezentului act normativ se dorește actualizarea valorii de 
inventar a bunurilor imobile identificate cu nr. MF 161178 și cu nr. MF de la 
167959 la 167977, aflate în domeniul public al statului și în administrarea 
ANCOM, ca urmare a reevaluării acestora. Anexa proiectului normativ propus, 
în care sunt evidențiate modificările survenite la inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, face parte integrantă din prezentul 
act normativ. 
După aprobarea prezentului proiect de act normativ, Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații își va actualiza în mod 
corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu 
Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare la anexa nr. 23 
la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006.  

2.4. Alte informații Imobilele în cauză nu sunt grevate de sarcini, nu se află în litigiu și nu sunt 
supuse unor cereri de revendicare/restituire, conform extraselor de carte 
funciară. 
 

Secțiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic  



3.1. Descrierea 
generală a beneficiilor 
și costurilor estimate ca 
urmare a intrării în 
vigoare a actului 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale 
omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul 
macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul asupra 
economiei și asupra 
principalilor indicatori 
macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2. Impactul asupra 
mediului concurențial si 
domeniul ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 
mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea 
costurilor și beneficiilor 
din perspectiva inovării 
și digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea 
costurilor și beneficiilor 
din perspectiva 
dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. 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), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. 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        

d) alte tipuri de venituri       

4.2. 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       

d) alte tipuri de cheltuieli            

4.3. Impact financiar, plus/minus, 

din care:  

      

a) buget de stat        

b) bugete locale        

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare  

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

      

4.7. Prezentarea, în cazul 

proiectelor de acte normative a 

căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente:      

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 

din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  

însoțită de ipotezele și metodologia 

de calcul utilizată;      

b) declarație conform căreia 

majorarea de cheltuială respectivă 

este compatibilă cu obiectivele și 

prioritățile strategice specificate  

în strategia fiscal-bugetară, cu legea 

bugetară anuală și cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

      

4.8. Alte informații  

Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.2. Impactul asupra legislației în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



5.3. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația UE (în cazul 
proiectelor ce transpun sau asigură 
aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1. Măsuri normative necesare 
transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării 
actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații Nu au fost identificate. 

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

6.1. Informații privind neaplicarea 
procedurii de participare la elaborarea 
actelor normative 

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

6.3. Informații despre consultările 
organizate cu autoritățile administrației 
publice locale   

Nu este cazul. 

6.4. Informații privind puncte de 
vedere/opinii emise de organisme 
consultative constituite prin acte 
normative 

Nu este cazul. 

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

Proiectul de act normativ necesită avizul Consiliului 
Legislativ. 

6.6. Alte informații Nu au fost identificate. 

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

normativ 

7.1. Informarea societății 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 și a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
561/2009.  
Proiectul de act normativ a fost publicat, în vederea 
consultării publice, în considerarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, 
republicată, pe pagina de internet a Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.  

7.2. Informarea societății civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 
 



sănătății şi securității cetățenilor sau 
diversității biologice 

Secțiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

8.2. Alte informații Nu au fost identificate. 

 
În baza celor mai sus prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. 
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