NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1.
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în
proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Secţiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale

Drumurile publice din România reprezintă componentele principale ale
sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al
proprietăţii publice.
Cu toate că dezvoltarea şi modernizarea reţelei rutiere în scopul
deservirii traficului auto individual (aflat în continuă creştere) este o
necesitate stringentă şi permanentă, dezvoltarea şi întărirea rolului
transportului public de călători este măsura cea mai adecvată pentru
înlăturarea (diminuarea) perturbărilor de trafic de pe drumurile publice şi a
congestiilor de trafic din mediul urban.
În vederea accesării fondurilor nerambursabile municipiul
Timişoara are în derulare proiectul „Extindere reţea troleibuz Ghiroda
(Accesibilitatea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara –
Ghiroda)”, inclus in Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere
Timişoara, proiect care se încadreaza în obiectivul „Dezvoltarea unei
infrastructuri tehnice integrate, complexe si flexibile”, politica
„Interconectarea teritoriala si creşterea accesibilităţii polului”,
programul „Extinderea si modernizarea sistemului de transport în comun
la nivelul polului de creştere”.
Implementarea acestui proiect presupune extinderea reţelei de
troleibuze, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun în
municipiul Timişoara şi aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei
aglomerări urbane dezvoltate în municipiul Timişoara, în vederea creării
condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare urbană, care să
permită materializarea ţintelor de dezvoltare strategică a municipiului
Timişoara.
În conformitate cu ghidul solicitantului sectoarele de drum pe
care se derulează lucrările de investiţii trebuie sa fie în proprietatea sau
administrarea solicitantului. Pentru a se conforma acestei cerinţe,
Municipiul Timişoara a solicitat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. preluarea în administrare a
sectorului de drum naţional, cu indicativul DN 6 km 550+060 –
552+600.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 42
din 07.02.2012 s-a aprobat iniţierea procedurilor de transmitere a
sectorului de drum naţional DN 6, în administrarea Consiliul Local al
Municipiului Timişoara.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atât Contractul de
concesiune nr. MM/487/04.02.2004, cât şi Anexa nr. 16 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Drumul naţional DN 6
este înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului sub nr. MFP 12165.
1

11 . În cazul proiectelor
de acte normative care
transpun legislaţie
comunitară sau creează
cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

Sectorul de drum naţional DN 6, km 550+060 -552+600, propus
spre transmitere din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Invesţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Timişoara nu a fost evaluat in mod distinct de
către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România- S.A.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte transmiterea
din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România – S.A. în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara a sectorului de drum DN 6 km 550+060552+600.
Ca urmare a acestui demers se vor putea realiza lucrările de
extindere la actuala reţea de transport în comun.
Suprafaţa de teren aferentă drumului naţional DN 6, km
550+060-552+600 nu face obiectul unor contracte de concesiune, ale
unor cereri de retrocedare/restituire, nici al unor litigii aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti şi nu sunt grevate de sarcini. Facem precizarea
că terenul aferent drumului naţional DN 6, nu a fost înscris în cartea
funciară deoarece nu au fost deţinute fondurile necesare realizării
cadastrului rutier.

Secţiunea 3.
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Prin preluarea acestui drum naţional, se va îmbunătăţi
infrastructura rutieră, asigurându-se accesbilitatea în zonă prin
extinderea reţelei de transport în comun deservind cât mai mult din
necesităţile de deplasări persoane, atât cele legate de activităţile
profesionale cât şi cele ocazionale, răspunzând totodată exigenţelor
privind costul (consum redus de energie), confortul (comoditate), viteza
(mobilitate) şi siguranţa deplasărilor.
1
1 Impactul
asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
mediului concurenţial şi
domeniul ajutoarelor de
stat
2.
Impactul
asupra
Realizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor de
mediului de afaceri
transport rutier şi implicit a mediului de afaceri din zonă.
3.Impactul social
Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice,
economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra aşezărilor umane
şi a altor obiective din vecinătatea drumului.
4. Impactul asupra
Realizarea acestui obiectiv are o influenţă benefică asupra
mediului
calităţii mediului prin reducerea poluării fonice, reducerea volumului de
praf antrenat, precum şi a noxelor eliminate de mijloacele de transport.
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
1. Impactul
macroeconomic
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Secţiunea 4.
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei –
Indicatori
1
1. Modificări ale
veniturilor
bugetare
a) bugetul de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit;
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit;
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări.
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare
a) bugetul de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri si servicii;
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri şi servicii;
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri şi servicii.
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) bugetul de stat;
b) bugetele locale.
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Anul curent
2
Proiectul
de
hotărâre nu se
referă la acest
subiect.
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Următorii 4 ani
4
5

6

Media pe 5 ani
7

Proiectul
de
hotărâre nu se
referă la acest
subiect.

Proiectul
de
hotărâre nu se
referă la acest
subiect.

Proiectul
de
hotărâre nu se
referă la acest
subiect.
5. Propuneri pentru a compensa Proiectul
de
reducerea veniturilor bugetare.
hotărâre nu se
referă la acest
subiect.
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la
pentru aplicarea prevederilor acest domeniu.
proiectului de act normativ
2. Compatibilitatea proiectului de
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la
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act normativ cu legislaţia acest domeniu.
comunitară în materie
3. Măsuri normative necesare
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la
aplicării
directe
a
actelor acest domeniu.
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la
Uniunii Europene
acest domeniu.
5. Alte acte normative şi/sau
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la
documente internaţionale din care acest domeniu.
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
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
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
4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate
cu prevederile HG 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
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ a fost afişat pe site – ul
Secretariatului General al Guvernului.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
domeniu.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
domeniu.

Proiectul de act normativ
consultărilor comisiilor interministeriale.

nu

este

supus

Proiectul de act normativ nu necesită aceste avize.

Nu au fost identificate.
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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

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 biologice
3. Alte informaţii

Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale
prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 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.
Proiectul de act normativ nu produce nici un
impact asupra acestui domeniu.

Nu au fost identificate.
Secţiunea 8.
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare
Predarea – preluarea sectorului de drum care face
a proiectului de act normativ de obiectul prezentului proiect de act normativ se face pe bază
către autorităţile administraţiei de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30
publice centrale şi/sau locale – de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
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Faţă de cele prezentate, am elaborat alăturat proiectul Hotărâre a Guvernului privind
transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara.
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