HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar –
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Institutul de
Igienă și Sănătate Publică Veterinară
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Datele de identificare şi valorea de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului
aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar –
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti, înregistrate la poziţiile MFP 153664, 153667,
153671 şi 153672 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar –
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară.
Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi va actualiza în mod
corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera
modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor a căror valoare de inventar şi date de identificare se modifică şi care se transmit
din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
– Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti în
administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor –
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Valoarea
de inventar
Elementea
Persoana juridică
cadru de
imobilelor
de la care se
descriere
care fac
transmite
tehnică
obiectul
imobilul/CUI
transmiterii
(lei)
153664 8.05.03 Teren
Municipiul Steren=1.851, 119.043 Autoritatea
Naţională
neproductiv Bucureşti, 54 mp
(partial)
Sectorul 4,
Sanitară
Şoseaua
Veterinară şi
(parţial)
(suma
Olteniţei, nr. suprafeţelor
pentru Siguranţa
Alimentelor 35 - 37
de teren pe
Direcţia Sanitar care sunt
Veterinară şi
CF 213368 edificate
pentru Siguranţa
clădirile C2,
Alimentelor
C20,
C21)
Nr. cadastral
a municipiului
Bucureşti
213368

Denumirea
bunului
Adresa/
imobil care
Codul de
Carte
Nr. MFP
face
clasificare
funciară/ Nr.
obiectul
cadastral
actului
normativ

Persoana juridică
la care se
transmite
imobilul/CUI

Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor
-Institutul de
Igienă și Sănătate
Publică
Veterinară
CUI - 4203644

CUI - 4266065
153667

8.29.08 Construcţie Municipiul C2 – clădire
Bucureşti, birouri
Sectorul 4,
Şoseaua
Sc = 824,82
Olteniţei, nr. mp
35 - 37
P+2
CF 213368
Nr. cadastral
213368-C2

265.339 Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor
a municipiului
Bucureşti

Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor
-Institutul de
Igienă și Sănătate
Publică
Veterinară
CUI - 4203644

CUI - 4266065
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153671

8.28.10

Construcţie Municipiul C20 –
Bucureşti, magazie
Sectorul 4,
Şoseaua
Sc = 505,32
Olteniţei, nr. mp
35 - 37
P+1
CF 213368

6.028

Nr. cadastral
213368-C7

Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor
a municipiului
Bucureşti

Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor
-Institutul de
Igienă și Sănătate
Publică
Veterinară
CUI - 4203644

CUI - 4266065
153672

8.28.10

Construcţie Municipiul C21 –
Bucureşti, magazie
Sectorul 4,
Şoseaua
Sc = 521,40
Olteniţei, nr. mp
35 - 37
P+1
CF 213368
Nr. cadastral
213368-C8

6.438
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Autoritatea
Autoritatea
Naţională
Naţională
Sanitară
Sanitară
Veterinară şi
Veterinară şi
pentru Siguranţa pentru Siguranţa
Alimentelor Alimentelor
Direcţia Sanitar Veterinară şi
-Institutul de
pentru Siguranţa Igienă și Sănătate
Alimentelor
Publică
a municipiului
Veterinară
Bucureşti
CUI - 4203644
CUI - 4266065
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea
1
Titlul
proiectului
de act
normativ
Secţiunea
a 2-a
Motivul
emiterii
actului
normativ

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului
Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, „Serviciile
sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepţie unitară, în sistem piramidal al
fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom, având următoarea
structură:
a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în
continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
1.
Descrierea alimentelor, care coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor
situaţiei
publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
actuale
b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de
competenţă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii;
c) direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului
Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii, care se înfiinţează
prin reorganizarea direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii
publice descentralizate care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale;
d) circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
e) posturile de inspecţie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura
Autorităţii.”
Potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, între institutele veterinare care funcţionează în subordinea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se numără Institutul de Igienă
şi Sănătate Publică Veterinară.
De asemenea, în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează şi Direcţia Sanitar – Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti.
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, înfiinţat în anul 1953, este instituţie
2.
publică cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor nr.5, sector 2, în
Schimbări clădirea Halelor Centrale Obor, ce funcţionează ca „autoritate de referinţă la nivel naţional
preconizate pentru domeniul de competenţă specific”, iar misiunea acestuia este de a sprijini şi susţine
Autoritatea în vederea implementării politicilor şi strategiilor publice pentru realizarea unui
scop fundamental, şi anume: „realizarea siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale, de
la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator“.
Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de
bunăstare a animalelor, în cadrul institutului, începând cu anul 2007, au fost desemnate şi
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organizate, în structura Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară., 33 de
Laboratoare Naţionale de Referinţă pentru siguranţa produselor alimentare şi a furajelor, cu
responsabilităţile care derivă din acest statut.
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este laborator naţional de referinţă în
domeniu care aplică în prezent tehnici analitice unice la nivel naţional, participând prin
analize de laborator şi furnizarea de informaţii în timp util către Autoritate, în situaţii de
criză, precum: identificarea unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse
alimentare (specia de provenienţă a carnii, identificarea cărnii recongelate, determinarea
grăsimii vegetale din produse lactate, proteina vegetală în produse din carne, substanţe
anabolizante interzise, autenticitatea mierii, substituirea speciilor de peşti, etc.) sau criterii de
siguranţa alimentelor (aflatoxina din lapte, toxina botulinică, determinarea conservanţilor,
coloranţilor, E. Coli VTEC, tipizarea tulpinilor patogene izolate, tratamentul cu radiaţii
ionizante etc.). Este unicul laborator naţional autorizat şi acreditat din reţeaua veterinară
pentru analiza plantelor etnobotanice.
În prezent, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este singurul laborator
autorizat şi acreditat din reţeaua veterinară pentru: specia de provenienţă a cărnii prin PCR,
identificarea cărnii recongelate (HADH), determinarea prin QTOF a speciei de proveniență a
laptelui si grăsimilor vegetale din lactate, determinarea proteinei vegetale în produse din carne
prin PCR, E. coli VTEC, determinarea norovirus şi hepatita A, substanțe anabolizante şi
reziduuri de medicamente interzise, autenticitatea mierii, substituirea speciilor de peşti, toxina
botulinică, analiza plantelor etnobotanice, determinarea alcaloizilor din cereale, etc.
De asemenea, în cadrul institutului se realizează Planul Naţional Control Reziduuri,
cerinţă a Uniunii Europene, acesta cuprinzând 25 grupe de substanţe, din care 10 sunt
determinate numai în Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (45% din total), iar
din celelalte 15 grupe realizează 68% în calitatea sa de laborator naţional de referinţă.
O altă activitate a institutului, de monitorizare permanentă, constă în determinarea
contaminării radioactive a produselor agroalimentare cu provenienţa Japonia şi aria de
pescuit Asia-Pacific, ca urmare a accidentului nuclear de la Fukushima şi totodată
monitorizarea permanentă a importurilor de produse agroalimentare provenind din ţări care
au fost expuse accidentului de la Cernobîl.
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este unicul furnizor de date în
domeniul siguranţei alimentare, pentru Autoritate şi Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentelor, în vederea realizării raportului de ţară al României.
După anul 1990 şi, în special, după aderarea României la Uniunea Europenă, activitatea
Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară a cunoscut o perioadă de mare
expansiune, de diversificare a gamei de analize și de încercări efectuate, precum şi de
extindere a atribuţiilor şi a activităţilor desfăşurate. Cum nivelul resurselor financiare alocate
din fonduri publice nu a crescut proporţional cu aceasta expansiune, Institutul de Igienă şi
Sănătate Publică Veterinară s-a confruntat cu numeroase probleme, în special în privinţa
necesităţii unui spaţiu adecvat care să corespundă cerinţelor europene.
Din totalul de 85 persoane angajate, în activitatea de laborator sunt implicaţi 65 de
specialişti şi tehnicieni, dintre care 50 cu studii superioare.
Dificultăţi în desfăşurarea activităţii:
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară îşi desfasoară activitatea într-un
spaţiu închiriat, cu o suprafaţă de aproximativ 1600 mp, pentru care proprietarul şi-a
exprimat intenţia de a mări costurile, de la 3 USD/mp plus TVA la 7 EUR/mp plus TVA, în
condiţiile în care acesta nu a efectuat nicio investiţie în ultimii 30 ani.
Ca urmare a negocierilor determinate de adresa proprietarului, prin care se solicita
majorarea chiriei din data de 01.01.2016, au fost incheiate acte adiționale de prelungire a
contractului de închiriere nr. 121/14.01.2014 până la data de 30.09.2017, menținându-se același
preț, respectiv 3 USD plus TVA. Proprietarul a notificat IISPV că ulterior datei de 30.09.2017
tariful va fi majorat la 7 EUR plus TVA, precum și faptul că urmare notificărilor autorităților
competente vor desființa terasa provizorie de la etajul IV unde IISPV depozitează deșeurile
materiale și biologice rezultate din activitatea analitică, până la momentul predării acestora în
vederea neutralizării.
Reprezentanţii misiunilor de audit/evaluare DG SANCO – FVO, EURL, RENAR au
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semnalat, în repetate rânduri, faptul că spaţiile sunt limitate, supraaglomerate de numărul
mare de echipamente, infrastructura este învechită, ceea ce împiedică realizarea deplină a
atribuţiilor laboratoarelor naţionale de referinţă pentru siguranţa produselor alimentare de
origine animală şi a furajelor, prevăzute de art. 33 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr.
882/2004 şi periclitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime.
Totodată, prin îndeplinirea misiunii sale, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară poate asigura că, în România, alimentaţia sănătoasă nu este doar o problemă de
alegere sau de costuri, ci este ceva garantat de către o instituţie fundamentală aşa cum de-a
lungul timpului a demonstrat a fi Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, motiv
pentru care considerăm că mutarea într-un spaţiu care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor
europene va permite ca rezultatele obţinute în domeniu să fie menţinute la nivelul de
performanţă atins.
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară nu poate demara acreditarea
procesului de organizare a testelor de intercomparare, aşa cum prevede “strategia de creştere
a performanţelor şi eficientizare a activităţii laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor din unităţile aflate în subordinea Autorităţii Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor, pentru perioada 2016-2017” aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
39/2016, deoarece implementarea cerinţeleor SR EN ISO/CEI 17043/2010 “Evaluarea
conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă”, presupune şi asigurarea
unui spaţiu dedicat acestei activităţi.
În momentul de faţă spaţiile, utilităţile, microclimatul necesar dezvoltării de noi profile
de activitate nu pot fi asigurate în actuala locație. Laboratoarele institutului nu dispun de
sisteme de ventilaţie centralizată, sisteme automate de protecţie antiincendiu, pardoseli
acoperite cu răşină, sisteme de microclimat pentru aparatura sensibilă. Remedierea acestor
deficienţe sau îmbunătăţirea desfăşurării activităţii, nu poate fi efectuată deoarece institutul
nu are posibilitatea legală de a efectua cheltuieli, în calitate de chiriaş.
Imobilul în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator, potrivit art. 11
din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 114 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi
supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
„a) spaţiul să fie adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice profilului sau laboratorului
în vederea respectării fluxului probelor;
b) să asigure condiţiile pentru aplicarea măsurilor de igienizare şi realizare a regimului
termic;
c) să fie construit din materiale de construcţie netoxice, impermeabile, netede, rezistente la
uzură şi coroziune şi care să poată fi curăţate uşor;
d) pavimentele, pereţii interiori, tavanele din spaţiile de lucru, uşile şi ferestrele să fie
construite din materiale netoxice, impermeabile, netede, rezistente la agenţi fizici, chimici şi
biologici, care să permită igienizarea uşoară şi eficientă a acestora, precum şi protecţia termică şi
fonică. Tavanele din spaţiile de lucru să fie situate la o înălţime corespunzătoare, adecvată
specificului activităţii;
e) instalaţiile electrice să respecte reglementările în vigoare;
f) corpurile de iluminat să fie amplasate astfel încât să asigure iluminatul adecvat, specific
activităţii;
g) acoperişul să fie construit din materiale rezistente şi impermeabile, acolo unde este cazul;
h) ventilaţia să fie corespunzătoare în toate spaţiile de lucru şi administrative şi să fie asigurată
prin mijloace adecvate, prin sisteme generale şi/sau autonome de climatizare; fac excepţie spaţiile
speciale în care se realizează activităţi ce necesită presiune negativă sau alte mijloace de
biosecuritate. “
În laboratoarele Institutului de Igiena şi Sănătate Publică Veterinară (serviciul
determinari reziduuri, serviciul chimie alimentara şi radioactivitate, serviciul nutriţie animală
şi contaminanţi şi serviciul microbiologie) se execută analize şi încercări de laborator specifice
şi de înaltă sensibilitate, acreditate de către organismul naţional de acreditare, RENAR, în
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conformitate cu standardul SR EN ISO CEI 17025/2005- „Cerinţe generale pentru competenţa
laboratoarelor de încercări şi etalonări”.
În conformitate cu cerinţele standardului de acreditare, Laboratorul, în ansamblul său,
trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor de mediu şi faptul că acestea nu invalidează
rezultatele sau nu afectează calitatea cerută oricărei măsurări.
O atenţie deosebită trebuie acordată monitorizării şi înregistrarii condiţiilor de mediu,
aşa cum este cerut de specificaţiile prevăzute în metode şi proceduri. De exemplu, în cazul
serviciului determinări reziduuri se execută determinări unice pe plan naţional şi este dotat cu
echipamente care necesită un mediu controlat de temperatură, vibraţii, praf, umiditate.
De asemenea, trebuie să existe o separare efectivă între zonele învecinate în care se
desfaoară activităţi incompatibile, care impun măsuri pentru prevenirea contaminării
încrucişate. De exemplu, în cazul serviciului microbiologie, unde se lucreaza cu tulpini active,
trebuie să existe un flux în care să nu se intersecteze materialele sterile cu cele infecte.
Mutarea Direcției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului
Bucureşti, din spațiul actual poate determina pierderea autorizației de funcționare, a
acreditării laboratorului, nerealizarea acțiunilor prevăzute în Programul de Supraveghere și
Control pentru Siguranța Alimentelor, reacreditarea tuturor metodelor, resurse financiare
suplimentare pentru reluarea procesului de validare, reacreditare și reetalonare a
echipamentelor, costuri suplimentare pentru transmiterea probelor în străinătate la alte
laboratoare acreditate (probe care nu se pot efectua în țară), nerespectarea atribuțiilor
prevăzute în Regulamentul CE 882/2004 art. 33, pentru Laboratoarele Naționale de Referință.
Valorile de inventar ale imobilelor aflate în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor –
Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti, care
urmează a fi transmise în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, înregistrate la
poziţiile MFP 153664 (parțial), 153667, 153671 și 153672 în inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare, trebuie actualizate în conformitate cu prevederile art.2¹ şi art.2² din
Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu metodologia aprobata prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.3471/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, valoarea de inventar actuală a bunului imobil cu nr. MFP 153664 este de 119.043
lei, cea a bunului imobil cu nr. MFP 153667 este de 265.339 lei, cea a bunului imobil cu nr.
MFP 153671 este de 6.028 lei, iar cea a bunului imobil cu nr. MFP 1153672 este de 6.438 lei.
Transmiterea imobilelor aflate în administrarea Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea Institutului de Igienă şi
Sănătate Publică Veterinară.
Urmare celor de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului
Bucureşti privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din
administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor –
Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului Bucureşti în
administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor –
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
NU ESTE CAZUL

3. Alte
informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
NU ESTE CAZUL
macroeconomic
11 .
NU ESTE CAZUL
Impactul
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asupra
mediului
concurenţia
l şi
domeniului
ajutoarelor
de stat
2. Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra
mediului de
afaceri
21 Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra
sarcinilor
administrat
ive
NU ESTE CAZUL
22 Impactul
asupra
întreprinde
rilor mici şi
mijlocii
3. Impactul
NU ESTE CAZUL
social
4. Impactul
NU ESTE CAZUL
asupra
mediului
5. Alte
NU ESTE CAZUL
informaţii
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)
Aplicarea prevederilor proiectului de act normativ se realizează cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate anual
mii lei Indicatori

Anul curent

1
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

2

Următorii Media pe
4 ani
5 ani
3
4
5

6

7

NU ESTE
CAZUL

NU ESTE
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cheltuielilor bugetare, CAZUL
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri între
unităţi ale
administraţiei publice
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
NU ESTE
plus/minus, din care:
CAZUL
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
NU ESTE
acoperirea creşterii
CAZUL
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a NU ESTE
compensa reducerea
CAZUL
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
NU ESTE
privind fundamentarea CAZUL
modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri
normative
necesare pentru
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi va
aplicarea
actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu
prevederilor
proiectului de act Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea
normativ:
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
a) acte
normative domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
în vigoare
NU ESTE CAZUL
ce vor fi
modificate
sau
abrogate,
ca urmare
a intrãrii
în vigoare
a

9

proiectului
de act
normativ;

b) acte
normative ce
urmeazã a fi
elaborate în
vederea
implementãrii
noilor dispoziţii.
11
Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaţia în
domeniul
achiziţiilor publice
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaţia
comunitarã în
cazul proiectelor
ce transpun
prevederi
comunitare
3. Mãsuri
normative
necesare aplicãrii
directe a actelor
normative
comunitare
4. Hotãrâri ale
Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte
normative şi/sau
documente
internaţionale din
care decurg
angajamente
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
NU ESTE CAZUL
1. Informaţii
privind procesul
de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale
, institute de
cercetare şi alte
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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
Hotărârii
Guvernului nr.
750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii
privind avizarea

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
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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

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ
Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
1. Informarea
societăţii civile cu administraţia publică, republicată.
privire la
necesitatea
elaborării
proiectului de act
normativ

NU ESTE CAZUL
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
3. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
NU ESTE CAZUL
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
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extinderea
competentelor
instituţiilor
existente
2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

În sensul celor prezentate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor
imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, pe care îl
propune spre aprobare.

PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE
VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
PETRE DAEA

GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
VIOREL ȘTEFAN

MINISTRUL JUSTIŢIEI
TUDOREL TOADER
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