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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri 

funciare 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.156 din 
7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 47 litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”a) încheierea de contracte cu Agenţia, pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la 
staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea;" 
 
2. La articolul 47, după litera a) se introduc două noi litere, lit. a1) și lit. a2) cu următorul cuprins: 
”a1)federaţiile care deţin infrastructura de îmbunătăţiri funciare în folosinţă cu titlu gratuit  încheie cu 
Agenţia contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii. Cheltuielile, cu excepţia 
costului apei şi costului energiei electrice pentru pomparea și repomparea apei pentru irigaţii vor fi 
suportate de către federaţii; 
a2)în cazul federaţiilor prevăzute la lit. a1), abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi 
contractele de vânzare-cumpărare de energie electric încheiate cu alţi prestatori de servicii de irigaţii se 
reziliază, iar Agenţia va încheia contracte pentru resursele de apă şi energie electrică cu prestatorii de 
servicii în cauză.” 
 
3. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 73 - (1) Organizaţiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de 
proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 
administrarea Agenţiei, administrarea societăţilor, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, 
unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, cu respectarea condiţiilor 
rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din lege. În sensul prezentelor norme metodologice rețeaua 
principală cuprinde reţeaua la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte, precum și 
echipamente și utilaje aferente acestora, a căror administrare, explotare, întreținere și reparații se 
realizează de către Agenție, iar rețeaua secundară cuprinde reţeaua la scară mare de structuri, pompe, 
canale şi conducte, precum și echipamente și utilaje aferentea cestora, aflată în proprietatea/folosința 
organizațiilor/federațiilor, a căror administrare, explotare, întreținere și reparații se realizează de către 
aceste entități.“ 
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3. La articolul 73, după alineatul (1) se introduc patru alineate noi, alin. (11) - alin. (14), cu 
următorul cuprins: 
“(11)Transmiterea infrastructurii secundare de irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 
administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 
27 alin. (1) din lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
(12)Infrastructura secundară de irigaţii din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, 
care face obiectul transmiterii la cerere fără plată în proprietatea unei organizaţii, se face la starea fizică 
existentă la momentul solicitării organizaţiei de preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. 
(13)Infrastructura secundară de irigaţii din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, 
se transmite în proprietatea organizaţiilor cu sau fără extras de carte funciară. 
(14)În cazul în care infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, nu sunt înscrise în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aflate în administrarea Agenției şi sunt situate pe teritoriul unei 
organizaţii, se transmit în proprietatea organizaţiei, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, în baza extraselor de pe inventarul bunurilor respective, identificând-se prin orice modalitate 
prevăzută de lege.” 
 
4.Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 74 Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, aparţinând domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în 
proprietatea organizaţiilor ori a federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) din 
lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului 
infrastructurii, pe de o parte, şi organizaţie sau federaţie, pe de altă parte.” 
 
5. Articolul 80 se modifică și vaavea următorul cuprins: 
”Art. 80- (1) Criteriile potrivit cărora o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă 
funcțional a unei amenajari de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică se stabilesc prin 
hotarâre a Guvernului. 
(2) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajari de 
îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit urmatoarelor criterii care se îndeplinesc 
cumulativ: 
a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafețe de teren 
calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale sau protejează o suprafață de teren împotriva 
factorilor distructivi, condiții care fără intervenția Agenției nu ar putea fi realizate; 
b) este din punct de vedere tehnic în stare de funcționare, sau poate fi repusă în stare de funcționare; 
c) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării contribuie la protecția mediului înconjurator și a 
obiectivelor sociale și economice; 
d) în cadrul amenajărilor de irigații există interes manifestat din partea federațiilor, organizațiilor, 
exploatațiilor agricole, pentru aplicarea udărilor, prin încheierea de contracte cu Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare. 
(3)Reacordarea recunoaşterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau o parte 
autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare, se face pe baza criteriilor prevăzute la 
alin. (2.). 
(4)Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de 
îmbunatățiri funciare declarate de utilitate publică, Agenția evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute 
la alin. (2) și (3) și înaintează ministerului propuneri în vederea retragerii statutului de utilitate publică 
sau reacordării recunoașterii de utilitate publică, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor 
ministerului, Guvernul aprobă lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare 
declarate de utilitate publică, lista acelora cărora se retrage statutul de utilitate publică și lista acelora 
cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii 
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recunoașterii de utilitate publică, Agenția înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a 
măsurilor prevăzute în lege cu privire la trecerea în conservare. Până la aplicarea prevederilor legii cu 
privire la trecerea în conservare, Agenția asigură paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile 
aferente fiind suportate de la bugetul Agenției.“ 
 
6. La art. 81 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1)Agenţia asigură un nivel optim al apei pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele 
condiţii: 
a) pe bază de contracte  pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub 
presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, cu executare succesivă, încheiate 
pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; 
b) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub 
presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, pentru un sezon de irigaţii, 
denumite în continuare contracte sezoniere.” 
 
7. Articolul 82 se abrogă. 
 
8. Articolul 84, se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 84 Elementele de calcul prevăzute la art. 63 din lege se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.” 
 
9. Articolul  86 se abrogă. 
 
10. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
”Art. 90 Agenția calculează și percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de 
desecare, calculate conform legislației în vigoare pentru punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de 
desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepția situațiilor în care stațiile de pompare sunt pornite prin 
situații de urgență, conform art. 4 alin. (1) lit. (l) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.” 
 
Art. II. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
566 din 30 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 
 

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1)Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi 41 filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care 
pot avea în alcătuire unităţi de administrare.” 

 
2. Anexele nr. 1-2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre. 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 
 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 
 

 
 


