
 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1872/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art.II din Legea nr. 269/2015  
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare  
 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
Articol 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 și completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 14 alin. (3) lit. m se modifică si va avea următorul cuprins: 
 
„m) destinația bunurilor, cu excepția bunurile obţinute conform prevederilor legii, precum şi cele 
achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizații după preluarea în proprietate a 
infrastructurii secundare de irigaţii aparţinînd domeniului privat al statului, în cazul dizolvării.” 
 
2. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 “Art. 69 - (1) Organizaţiile şi federaţiile se dizolvă: 
  a) de drept; 
  b) prin hotărârea judecătorească; 
  c) prin hotărârea adunării generale cu avizul Oficiului de reglementare.“ 
(2) Organizațiile şi federaţiile se dizolvă de drept prin: 
a) imposibilitatea desfăşurării activităţilor pentru care au fost constituite; 
b) apariţia unei situaţii care face ca existenţa organizaţiei sau federaţiei să nu mai fie necesară; 
c) imposibilitatea constituirii adunării generale a organizaţiei sau a consiliului de administraţie al 
federaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, 
organele de conducere trebuiau constituite; 
d) altor cauze prevăzute de lege sau de statut. 
(3) Înainte de convocarea adunării generale a organizației sau consiliului de administrație al federației 
pentru aprobarea dizolvării de drept a organizației ori federației, consiliul de administrație înaintează 
Oficiului de reglementare documentația de justificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) și 



 
 

o propunere de lichidare. Declanșarea dizolvării și lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de 
reglementare. 
(4) În cazurile de dizolvare prevăzute la alin. (1) lit. b), lichidatorii numiți prin hotărâre judecătorească, 
depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru a se înscrie în Registrul naţional al 
organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
(5) În cazul dizolvării prevăzute de alin. (1) lit. c), lichidatorii numiţi prin hotărârea adunării generale a 
organizației/federației, depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru a se înscrie în 
Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare și a se publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 
(6) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii fac inventarul şi încheie un bilanţ care să constate 
situaţia exactă a activului şi pasivului organizației/federației. 
(7) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale 
organizației/federației. De asemenea, ei ţin un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei 
acestora. 
(8) Bunurile obţinute conform prevederilor legii, precum şi cele achiziţionate ori edificate din bani 
publici de către organizații după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii 
aparţinînd domeniului privat al statului, nu se supun valorificării și se predau de către lichidator 
Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a 
întocmirii procesului-verbal de predare-preluare. 
(9) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 
(10) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun 
documentaţia care atestă finalizarea procesului de lichidare a organizației sau federației pentru a se 
emite ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor art. 22. 
(11) Oficiul de reglementare va radia organizaţia/federaţia din Registrul naţional al organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării.“ 
 
3. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  
“Art. 73 - (1) Organizatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a 

dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii aparţinînd domeniului privat al 
statului, aflată în administrarea Agenţiei, cu următoarele condiţii rezolutorii: 

a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut;  
b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie;  
c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor 

asumate;  
d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizaţia 

de îmbunătăţiri funciare;  
e) intrarea în stare de insolvenţă.  
(2) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în 

administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de 
învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se 
transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin.(1). 

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii aparţinînd 
domeniului privat al statului se face pe baza de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului 
infrastructurii, pe de o parte, și organizație, pe de alta parte. Conținutul minim al protocolului de 
transmitere a dreptului de proprietate, precum si protocoalele încheiate în baza acestui conținut minim 
se aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției. 



 
 

(4) În sensul prezentelor norme metodologice, infrastructura secundară de irigații este ansamblul 
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor ce asigură transferul apei din reţeaua hidrotehnică a sistemului 
de irigații la instalațiile sau echipamentele de udare.“ 
 
4. La articolul 74 alin. (1) se modifică şi devine alineat unic cu următorul cuprins: 

 
“ Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-

teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub 
condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1) al art.73.“ 
 
5. Articolul 75 se abrogă. 
 
6. La articolul 76 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

“(3) Odată cu trecerea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului 
privat al statului, se transmite şi terenul aferent acesteia, inclusiv suprafața zonelor de protecție ale 
acestei infrastructuri.“ 
 
7. Articolul 77 se abrogă. 
 
8. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 

“Art. 80 - (1) Agenţia administrează și exploatează infrastructura de îmbunatățiri funciare din 
domeniul public și privat al statului din cadrul amenajărilor de îmbunatățiri funciare, declarate de 
utilitate publică, efectuează lucrări de investiție în scopul reabilitării sau modernizării, precum și 
lucrări de întreţinere şi reparații ale acestei infrastructuri. Declararea de utilitate publică sau retragerea 
recunoașterii de utilitate publică a amenajării de îmbunatățiri funciare sau o parte autonomă funcțional 
a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face prin hotărâre a Guvernului. 

(2) O amenajare de îmbunatățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de 
îmbunătățiri funciare din domeniul public și privat al statului, aflată în administrarea Agenției este 
declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii cumulative: 
    a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren şi asigură suprafeței de teren 
calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale, condiții care fără intervenția Agenţiei  nu ar putea 
fi realizate; 

b) este, din punct de vedere tehnic, în stare de funcționare; 
c) sunt asigurate sursele de finanțare pentru exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării de 

îmbunătățiri funciare;  
d) în cazul amenajarilor de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații, valoarea pagubelor 

evitate acoperă costurile anuale de exploatare, întreținere și reparații;  
e) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajării contribuie la protecția mediului înconjurător şi a 

obiectivelor sociale şi economice. 
(3) 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 înaintează ministerului propuneri în vederea aplicării dispozițiilor legii referitoare la 
trecerea în conservare. Pe baza propunerilor ministerului, Guvernul aprobă lista amenajărilor de 
îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare declarate de utilitate publică și lista acelora cărora li 



 
 

se retrage recunoașterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii 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 de stat.“ 
 
9. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

“Art. 82 -Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru 
irigaţii.“ 
 
10. Articolul 83 se abrogă. 
 
11. La articolul 84 alin. (2) și alin. (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

“(2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la 
sursă sau la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii 
din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de 
transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a 
apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din 
abonamentul pentru irigaţii şi/sau fonduri ale Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor. 
(3) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum 
de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi se aprobă prin ordin al 
ministrului.” 
 
12. Articolele 85, 87 și 88 se abrogă. 
 
13. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

”Art. 90 - (1) Agenţia percepe tarife pentru serviciile de desecare, prestate beneficiarilor la 
solicitarea acestora, până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare. 
(2) Până la aplicarea abonamentului de desecare, Agenția va pune în funcțiune stațiile de pompare de 
desecare, pe bază de comenzi ferme, semnate de beneficiari, aceștia urmând să achite Agenției 
contravaloarea serviciilor de evacuare a apei prin rețeaua de desecare.” 
 
14. Articolul 91 se abrogă. 
 
15. Punctul 43.3 din Secțiunea 2 din Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„După încheierea procesului de lichidare, adunarea generală va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau 
valorificării activelor rămase, cu excepția bunurile obţinute conform prevederilor legii, precum şi cele 
achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizații după preluarea în proprietate a 
infrastructurii secundare de irigaţii aparţinînd domeniului privat al statului care urmează procedura 
prevăzută la art. 69 alin. (8).” 
 
 



 
 

 
 
16. Punctul 43.4 din Secțiunea 2 din Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“Activele rămase, cu excepția bunurile obţinute conform prevederilor legii, precum şi cele 
achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizații după preluarea în proprietate a 
infrastructurii secundare de irigaţii aparţinînd domeniului privat al statului, vor fi vândute prin licitație 
publică.” 
 
17. Punctul 38.3 din  Anexa nr. 2 se abrogă. 
 
18. Punctul 38.4 din Anexa nr. 2 se abrogă. 
 
19. In tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, sintagma  ”Ministerul Agriculturii, Pădurilor si  
Dezvoltarii Rurale” se înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, iar 
sintagma “Administrația/Administrație” se înlocuieşte cu sintagma “Agenția/Agenție,” după caz. 
 
II. Organizațiile și federațiile înregistrate au obligația să actualizeze actul constitutiv și statutul, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 

DACIAN - JULIEN CIOLOȘ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 
Secţiunea 1   Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Guvernului nr. 1872/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  
 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005. 
Aceste norme reglementează modul de aplicare a  Legii nr. 
138/2004 și cuprind dispoziții aplicabile organizațiilor de 
îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de 
îmbunătățiri funciare, dreptul de proprietate și de folosință 
asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului, 
amenajările de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate 
publică, precum și serviciile de îmbunătățiri funciare. 
Astfel, pentru întreţinerea şi repararea infrastructurii principale 
de irigaţii aparţinând domeniului public al statului sau a 
infrastructurii secundare de irigaţii din domeniul privat al 
statului, care nu a fost predată organizaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare( OIF), fondurile au fost puse la dispoziţia Agenţiei de 
către beneficiari  pe bază de tarife multianuale. 
Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului 
privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, societăţilor 
comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie 
agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a 
altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se 
poate transmite, la cerere, cu titlul de comodat acelei organizaţii, 
pe o perioadă de 5 ani cu obligaţia OIF de a constitui în contul 
Agenţiei o garanţie de 10% din valoarea de inventar a 
infrastructurii transmise. 
Federaţiile de îmbunătăţiri funciare pot primi în folosinţă 
gratuită prin comodat o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o 
parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare aparţinând 
domeniului public al statului, în condiţiile legii, cu excepţia 
infrastructurii principale de aducţiune.  
 

 
2. Schimbări preconizate 

De la data intrării în vigoare a normelor metodologice aprobate prin HG 
nr.1872/2005, legislația cadru care reglementează îmbunătățirile 
funciare a fost amendată prin modificări legislative succesive. 
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Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, aprobată prin Legea nr.269/2015, au fost modificate o 
serie de prevederi care vizează activitatea de îmbunătățiri 
funciare: 
-Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat 
al statului aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare (Agenţie) sau în administrarea societăţilor 
comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, 
unităţilor de învăţământ superior, agricol şi silvic şi a altor 
instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii de 
îmbunătăţiri funciare (OIF) se transmite, la cerere, în 
proprietatea,  sub patru condiţii rezolutorii.  
-Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului 
public al statului aflată in administrarea Agenţiei nu poate fi 
predată în administrarea federaţiilor de îmbunătăţiri 
funciare(FOIF). 
-Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului 
privat al unităţilor administrativ–teritoriale se poate transmite la 
cerere în proprietatea OIF/ FOIF prin hotărâre  a consiliului 
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului general al 
municipiului Bucureşti, sub 4 condiţii rezolutorii. 
- Îndeplinirea unei singure condiţii rezolutorii din cele stabilite 
duce la anularea actului de proprietate 
- Agenţia, prin mandat din parte ministerului, verifică periodic 
respectare  condiţiilor rezolutorii si a prevederilor protocolului 
de predare primire a infrastructurii secundare către OIF. 
- Organizaţiile şi federaţiile de îmbunătăţiri Funciare care nu 
exploatează, întreţin şi nu utilizează infrastructura de irigaţii 
primită în proprietate sau îndeplinesc cel puţin una din condiţiile 
rezolutorii li se retrage prin hotărâre a Guvernului dreptul de 
proprietate sau folosinţă gratuită a infrastructurii preluate. 
OIF/FOIF au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura 
dobândită în starea în care a fost preluată inclusiv îmbunătăţirile 
aduse ulterior. 
- Pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie necesară realizării 
sau reabilitării infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, terenurile 
cuprinse în amenajările de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt 
înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot 
identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de 
proprietate şi proces-verbal de punere în posesie sau prin orice 
altă modalitate  de identificare prevăzută de lege. 
- Contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate în 
condiţiile legii, de către titularii de autorizaţii cu proprietarii de 
perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea 
autorizaţiei de construcţie, dacă respectivele contracte cuprind 
explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de 
construcţii pe aceste terenuri.   
- Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile de amenajări 
de îmbunătăţiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de 
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utilitate publică se trec în conservare pe o perioadă de 15 ani de 
la data intrării în vigoare a legii nr. 138/2004. 
- Agenţia percepe un tarif de livrare a apei pe bază de contract 
multianual sau sezonier. 
Prezentul proiect de act normativ modifică și completează prevederile 
normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1872/2005, în sensul punerii în acord cu prevederile legislației care 
modifică Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea 3  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic 

 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

 

3. Impactul social Grupurile ţintă avute în vedere sunt organizațiile/federațiile de 
îmbunătățiri funciare, precum producătorii agricoli persoane fizice  
sau persoane juridice, care dețin și exploatează terenurile agricole  

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul  
5. Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției 
europene a drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la 
aceasta, ratificate de România, precum și cu jurisprudența Curtii 
Europene a Drepturilor Omului. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
 
Secţiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
 
Nu este cazul 
 
Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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 dispoziţii. 

 

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

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului Nu este cazul 
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de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 
 
3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 
 

Proiectul de act normativ nu se referă 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 Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor Convenţiei 
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, 
ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului 

 
Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1.Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 
 

Proiectul de act normativ se supune dezbaterii în Comisia de dialog 
social organizată pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc 
consultări cu reprezentanţii Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, 
precum și ai structurilor asociative de îmbunătățiri funciare 

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

 

3. 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.521/2005 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. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor 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 
 

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii 
 

Proiectul de act normativ a fost transmis 

Secţiunea 7  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 

 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost îndeplinite 
procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională. 
 
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro. 
 

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 

Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea 8  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 

Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor cuprinse în 
proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 
 
 
 
 

http://www.madr.ro/
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pe care îl supunem spre adoptare. 
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