
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea 
Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, din judeţul Brăila 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 867 și art. 874 din Codul Civil. 
 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, 
 
 
Art. 1  Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 
aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de 
desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, din județul Brăila, conform datelor de identificare cuprinse 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  Predarea - primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între 
părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
Art. 3 Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, 
prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt 
specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza 
integrităţii bunurilor. 
 
Art. 4 (1) În cazul în care organizaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-
preluare, după expirarea perioadei de 5 ani i se poate extinde până la 25 de ani dreptul de folosinţă 
gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului. 
(2) În cazul în care organizaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, i 
se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministerului. Organizaţia are obligaţia de a preda Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare, infrastructura dobândită în starea în care a fost predată, conform unei proceduri aprobate 
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
Art. 5 Protocolul va fi încheiat cu respectarea art. 29² din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 
138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii în 
contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise. 

 
PRIM – MINISTRU 

 
Victor - Viorel PONTA                                                                         



 
Anexa 

 
 
                  

Datele de identificare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -  Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în 

favoarea Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, din județul Brăila 
Nr. 
crt. 

Numărul de 
identificare 
atribuit de 
către 
Ministerul 
Finanţelor 
Publice 
 
(MFP) 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
amenajării 
de 
îmbunătăţiri 
funciare 
care face 
obiectul 
actului 
normativ 

Persoana 
juridică de la 
care se 
transmite   
imobilul  
C.U.I.   

Organizaţia 
de 
îmbunătăţiri 
funciare la 
care se 
transmite 
infrastructura 
de 
îmbunătăţiri 
funciare           
C.I.F. 

Descrierea 
tehnică pe scurt 
a bunurilor din 
amenajarea de 
îmbunătțiri 
funciare  

Descrierea 
tehnică pe 
scurt a 
bunurilor care 
se preiau în 
folosinţă  
gratuită de 
către 
organizaţia de 
îmbunătăţiri 
funciare 

Valoarea de 
inventar a 
amenajării 
conform  
inventarului 
bunurilor care 
alcătuiesc 
domeniul 
public al 
statului, 
conform listei   
MFP 
     (mii lei ) 

Valoarea de 
inventar a 
bunurilor 
care se dau în 
folosinţă 
gratuită, 
conform HG 
1705/2006 
      
 
  
 
   (mii lei ) 

Valoarea de 
inventar 
actualizată a 
bunurilor care se 
dau în folosinţă 
gratuită 
reactualizată  la 
2011, depusă la  
MF cu adresa 
nr.95897/16.07.
2013  
    (mii lei ) 

Valoarea de 
inventar 
actualizată a 
bunurilor 
care se dau 
în folosinţă 
gratuită la 
31.12. 2012      
 
 
 
 
   (mii lei ) 
 

1. 95229 8.16.02 Amenajarea 
Incinta 

Insula Mare 
a Brăilei, 
judeţul 
Brăila- 
Utilitate 
publică 

Statul Român 
Ministerul 

Agriculturii 
şi Dezvoltării     

Rurale – 
Agenţia 

Naţională de 
Îmbunătăţiri 

Funciare 

Organizaţia 
de desecare şi 
drenaj Insula 

Mare a  
Brăilei 

 
C.I.F RO 
29921100 

843 buc. 
canale de 
desecare- 

1382,89km 
19 buc.drenuri-
2000,615km 

constructii 
hidrotehnice 

743 buc 
30 buc. statii 
de pompare: 

din care 6 buc 
reversibile 

834 buc. 
canale de 
desecare – 

1323,794 km,                
19 buc. 
drenuri 

2000,615 km, 
construcţii 

hidrotehnice 
672 buc,  24 
buc. staţii de 
pompare de 

desecare 

6.436,759 
 

18.697,01 
 

(amenajare 
predată 

parţial, s-a 
predat 

infrastructura 
de ordin 

secundar si 
tertiar) 

19.153,32 
 
 

18.697,01 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul actului normativ 

  
 

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în 
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, din 
județul Brăila 

 
 

Secţiunea a 2- a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
 

 
Situația juridică a organizațiilor de îmbunătățiri funciare 
și cea a dreptului de proprietate și de folosință este 
reglementată în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 
138/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: 
 
- Art. 6 (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care 
deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de 
folosinţă terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de 
desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot 
constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită 
în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai 
multe dintre următoarele activităţi de interes public: 
a)livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi 
reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai 
mulţi proprietari de teren; 
b)exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de 
desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de 
teren; 
c)întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva 
inundaţiilor care protejează terenul mai multor proprietari 
de teren; 
d)întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a 
eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de 
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îmbunătăţiri funciare care protejează solul de pe terenul 
mai multor proprietari de teren. 
(2) Proprietarii sau alţi deţinători de teren care 
intenţionează să realizeze o nouă amenajare de 
îmbunătăţiri funciare se pot constitui în organizaţii. 
(3) Organizaţiile de îmbunătățiri funciare sunt persoane 
juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se 
constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
 
- Art. 30 (2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura 
de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al 
statului este prevăzută în anexa nr. 2. 
 
Art. 32 - Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al 
statului s-au transmis în administrarea Administraţiei 
Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, prin protocol de 
predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu specificarea 
obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, 
reparaţiile şi paza integrităţii acestor bunuri. 
 
Codul Civil 
Art. 861 (3) În condiţiile legii, bunurile proprietate 
publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 
concesionate ori închiriate 
Art. 874: Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit 
(1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate 
publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în 
favoarea instituţiilor de utilitate publică. 
(2) În lipsa unor dispoziţii contrare în actul de constituire, 
titularul nu beneficiază de fructele civile ale bunului. 
(3) Dispoziţiile privind constituirea şi încetarea dreptului 
de administrare se aplică în mod corespunzător. 
 
În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 
138/2004, autorizarea constituirii Organizaţia de desecare 
şi drenaj Insula Mare a Brăilei, județul Brăila și 
dispunerea înregistrării acesteia în Registrul național al 
organizațiilor de îmbunătățiri funciare au fost aprobate 
prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și 
dezvoltării rurale nr. OR169/ 2008. Organizația a fost 
înscrisă în Registrul național la numărul 378 din 31 
ianuarie 2008. 
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Din cele de mai sus rezultă că organizațiile de 
îmbunătățiri funciare sunt instituții publice pentru că sunt 
persoane juridice de utilitate publică fără scop 
patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în 
conformitate cu prevederile legii, iar autorizarea 
funcționării organizațiilor de îmbunătățiri funciare este 
aprobată de Guvern prin Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.  
 
Având în vedere principiul subsidiarități și al eficienței 
economice, pentru îmbunătățirea managementului 
amenajărilor de îmbunătățiri funciare și reducerea 
costurilor de administrare, exploatare, reparare și 
întreținere se propune constituirea dreptului de folosinţă 
gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare 
aparţinând domeniului public al statului, aflată în 
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale - Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în 
favoarea Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a 
Brăilei, din județul Brăila. 

 
2. Schimbări preconizate 
 
 
 

 
Având în vedere dispozițiile Codului Civil, constituirea  
dreptului de folosință gratuită a infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al 
statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare, în favoarea organizațiilor  de 
îmbunătăţiri funciare se poate realiza numai prin hotărâre 
de Guvern.  
 
Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor 
funciare nr. 138/2004 aprobate prin Hotărârea de Guvern 
nr. 1872/2005, cu modificările și completările ulterioare 
prevăd la art 73, teza a doua „În cazul infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului, alta 
decât cea de irigații, pâna la trecerea acesteia în domeniul 
privat al statului, organizațiile de îmbunătățiri funciare 
pot formula cereri de transmitere a dreptului de folosință 
gratuită asupra acestei infrastructuri, cu exceptia celei 
principale sau a celei de prim-ordin.” 
 
Organizația de desecare și drenaj Insula Mare a Brăilei 
prin adresa nr. 18 din 19 septembrie 2012 solicită 
transmiterea în folosință gratuită a infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare situată pe teritoriul acestei 
organizații.  
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Nu se va transmite la organizația menționată dreptul de 
folosință gratuită asupra infrastructurii principale sau a 
celei de prim ordin. 
 
În acest scop, se propune ca dreptul de folosinţă asupra 
bunurilor proprietate publică ce alcătuiesc infrastructura 
de desecare și drenaj, din administrarea Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare, situată pe teritoriul 
Organizației de desecare și drenaj Insula Mare a Brăilei să 
se acorde, cu titlu gratuit, pe termen limitat, iar protocolul 
de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile 
privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, 
întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor să fie 
aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale.  
 
Referitor la obiectivul cu denumirea tehnică “Irigaţii – 
desecare - apărare” din “Amenajarea Incinta Insula Mare 
a Brăilei-Jud.Brăila - Utilitate publică”, se solicită 
aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită 
numai pentru  infrastructura de desecare aparținând 
domeniului public al statului, aflată în administrarea 
Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în favoarea 
Organizaţiei de desecare şi drenaj Insula Mare a Brăilei, 
județul Brăila.  
 
Predarea - primirea bunurilor prevăzute în anexa la 
proiectul de act normativ se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
Protocolul va fi încheiat cu respectarea art. 29² din Legea 
îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin constituirea 
unei garanţii în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din 
valoarea de inventar a infrastructurii transmise. 

 
3. Alte informaţii 
 

 
Până în prezent, 18 organizații de desecare și drenaj au 
preluat în folosință pe 49 de ani infrastructura de desecare 
și drenaj de pe un teritoriu însumând 48.895 hectare. 
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Secţiunea a 3 – a 
Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 
 
1. Impactul macroeconomic 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
5. Alte informaţii 
 

 
Nu au fost identificate. 

 
 

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 (RON) - 
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 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 

Nu este cazul.      



6 
 

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 

Nu este cazul.      

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

a) buget de stat 
b) bugete locale 

Nu este cazul.      

4.Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul.      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul.      

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

Nu este cazul.      

 
7. Alte informaţii 
 

 
Nu este cazul. 

     

 
 
 

Secţiunea a 5 – a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor actului 
normativ 
 

a. Acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a actului normativ 

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 
3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
6. Alte informaţii 
 

 
Nu au fost identificate. 

 
 

Secţiunea a 6 – a 
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 
 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţiile 
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 actului 
normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care actul 
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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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interministeriale permanente 
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 

 

 
6. Alte informaţii 
 

 

 
Secţiunea a 7 – a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea prezentului act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
actului 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 şi 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 
actului normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 
 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
3. Alte informaţii 
 

 
Nu au fost identificate. 

 
Secţiunea a 8 – a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
actului 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. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem spre 
adoptare. 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, 

Daniel CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 

Avizăm favorabil: 
 
 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 
 

Daniel CHIŢOIU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
 
 
 

Robert-Marius CAZANCIUC 
 

 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
 
 

Liviu VOINEA 
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