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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
                                                                       Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului  

privind autorizarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de a accepta o donaţie în 

favoarea statului român  

 
                                                                          

                                                                       Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

       În baza prevederilor art.2 şi art.5 din Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu modificările şi completările ulterioare, ministerele, 

celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale urmează să actualizeze inventarul 

bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu modificările intervenite în structura acestora ca 

urmare a inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare. 

       Modificările sunt necesare pentru înscrierea şi/sau ieşirea unor bunuri în sau din domeniul public al 

statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare sau a valorii de inventar ale unor astfel de 

bunuri. 

 
1. Descrierea situaţiei actuale  

Prin Sentinţa Civilă nr.341/19.09.2002, Tribunalul Brăila – Secţia Civilă, a hotărât restituirea în natură a 

imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.14, jud. Brăila, Casei Judeţene de Pensii 

Brăila, ca succesoare de drept a bunurilor fostei Case Centrale a Asigurărilor Sociale, conform 

prevederilor art.174, alin.4, lit. A din Legea nr.19/2000, cu modifică rile și completările ulterioare.  

Sentinţa menţionată anterior ramânând definitivă și irevocabilă, a fost încheiat Procesul Verbal de 

Predare – Preluare nr.19527/53030/21.12.2004 pentru trecerea imobilului din administrarea Casei de 
Asigurări de Sănătate a judeţului Brăila în administrarea Casei Judeţene de Pensii Brăila.  

În prezent, adresa imobilului a fost modificată de administraţia locală din Calea Călărașilor nr.14 in 

Calea Călărașilor nr.12. 

Deoarece imobilul în cauză a fost achiziţionat de Casa Centrală a Asigurărilor Sociale prin contractul de 

vânzare cumpărare autentificat prin nr.23405/12.07.1935 , Casa Judeţeană de Pensii Brăila a fost înscrisă   
„ proprietar” în cartea funciară nr.75850 emisă de Biroul de cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila.  

Prin Oferta de Donaţie autentificată prin încheierea nr.4623/29.09 .2022, Casa Judeţeană de Pensii Brăila  

oferă Statului Român dreptul de proprietate asupra imobilului menţionat anterior.  

Imobilul are următoarele date de identificare: 

- suprafaţă construită: corp C1= 866 mp; 

                                    corp C2= 152 mp; 

                                    corp C3=    6 mp                             

- suprafaţă desfășurată: corp C1= 3476 mp; 

                                      corp C2=    152 mp; 

                                      corp C3=       6 mp; 

- regim înălţime:           corp C1= S+P+3E; 

                                      corp C2=P; 

                                      corp C3=P. 

- suprafaţă teren: 1780 mp. 

 Valoarea de inventar a imobilului este de  9.068.661 lei, conform raportului de evaluare nr.26/09.06.2022 
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și a Notei nr. 22450/03.07.2019  a Casei Judeţene de Pensii Brăila. 

Ca urmare, este necesară acceptarea donaţiei în favoarea Statului Român a imobilului în cauză. 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, precum și realitatea datelor 

prezentate, aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale. 

 

2. Schimbări preconizate: 

Conform aspectelor prezentate mai sus, se impune înregistrarea bunului menţionat la pct.1 în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în administrarea  Ministerului Muncii şi Solidarității 
Sociale. 

3. Alte informaţii: 

Precizăm că imobilul care face obiectul prezentului proiect de act normativ nu este grevat de sarcini, nu 

face obiectul unor litigii sau al unor notificări/cereri de retrocedare în baza legilor speciale de restituire. 

 

                                                                     

                                                                  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 domeniului 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

                                                                       

                                                                  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 - 

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 

 

 

 

     

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: 
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i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat – bugetul asigurărilor pentru 

şomaj  

      

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  

                                                                      

                                                              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 care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă 

a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

 

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

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente :  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii 

Prin adoptarea proiectului de act normativ propus, se va modifica corespunzător anexa numărul 13 la 

Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, corelându-se astfel situaţia scriptică cu cea faptică. 

                                                                       

                                                                Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

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 
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activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Informaţii despre 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.635/2022 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. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) a) Consiliul Legislativ –  

b) b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

 

6. Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

 

                                                                  

                                                        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 

In procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost regulile procedurale aplicabile pentru 

asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională  în 

administraţia publică, republicată. 

 Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul MMSS în perioada  

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 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. 

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: 

Nu este cazul. 

 

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 

Implementarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun în Inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale nu implică înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor deţinute de instituţiile 

existente. 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării proiectul Hotărârii 

Guvernului  privind autorizarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de a accepta 

o donaţie în favoarea statului român. 
 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂȚII SOCIALE  

 

                                             Marius – Constantin BUDĂI 

 

                                         

 

 

 

                                                            AVIZAT : 

 

 

                                               VICEPRIM – MINISTRU 

 

                                               Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

 

 

 

 

    MINISTRUL FINANȚELOR                                  MINISTRUL JUSTIȚIEI 

                                         

                Adrian CÂCIU                                             Marian - Cătălin PREDOIU 

 

                                              
 

 

 

 

                                                 

 

 

      

 

 

 

 


