GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a
unor bunuri aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării
acestora către foştii proprietari
În temeiul prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată şi ale art. 20 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare,
GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre.
Art.1 - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului a unor bunuri înregistrate la poziţia cu nr. M.F.116020, aflate în administrarea Agenţiei
Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora în condiţiile legii.
Art. 2 - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se modifică potrivit art.1, în termen de 60
de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Agenţia Domeniilor Statului este instituţie de interes public cu personalitate juridică,
finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Potrivit Legii nr.268/2001, Agenţia Domeniilor Statului are în administrare terenuri cu
destinaţie agricolă, proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea unor societăţi
comerciale şi societăţi naţionale de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ori în folosinţa unor institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, universităţi şi unităţi de
învăţământ agricol şi silvic.
În temeiul art. III alin. 11 din Legea nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare
şi al art.27 alin. 71 şi 72 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a
proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările
ulterioare, dând curs hotărârilor nr. 98/11.07.2006 şi nr. 104/30.05.2006 ale Comisiei judeţene
Argeş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere,
Agenţia Domeniilor Statului a predat comisiilor locale de fond funciar din comunele
Dâmbovicioara şi Albota judeţul Argeş, conform protocoalelor nr. 56.244/25.10.2006 şi nr.
56.619/16.11.2006, terenuri în suprafaţă totală de 277,59 ha.
Analizând documentele întocmite de părţile implicate la data predării preluării, s-a constatat
o neconcordanţă în ceea ce priveşte suprafaţă de teren înscrisă în conţinutul protocolului nr.
56.244/25.10.2006 şi detalierea pe tarla/parcelă a acestuia, în conţinutul procesului verbal de
delimitare încheiat la data de 05.05.2011.
Pentru reglementarea situaţiei Agenţia Domeniilor Statului şi Primăria Albota au întocmit
Anexa la procesul verbal de delimitare din 05.05.2006, vizată de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Argeş, în conţinutul căreia se delimitează în Tarlaua 4 Parcela 14 suprafaţa
de 7,62 teren arabil. În document părţile implicate menţionează că terenul respectiv a fost omis de
la înscriere în procesul verbal întocmit iniţial şi se adaugă la suprafaţa de teren delimitată în
conţinutul Procesului verbal de delimitare din 05.05.2011.
Terenurile retrocedate sunt inventariate în domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF
116020 sub denumirea „Total suprafaţă”.
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare, se impune actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006.
Prezentul proiect de hotărâre nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de
mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare şi intră sub incidenţa
prevederilor art. 2 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1361/2006 privind conţinutul
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării
Guvernului.

Faţă de cele arătate, am elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru scoaterea din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii
proprietari, pe care îl supunem spre adoptare.
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ANEXĂ
Datele de identificare
ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al statului,
ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

Locul unde este situat
terenul
Comuna Albota

Total comuna Albota
Comuna Dâmbovicioara

Total terenuri retrocedate

Caracteristicile tehnice ale terenului
Categoria
Suprafaţa
Tarla Parcelă
de
-hafolosinţă
2
2/1
Arabil
18,47
Arabil
0,85
2
9
Arabil
5,53
2
10
4
13
Arabil
5,57
4
14
Arabil
7,62
10
64
Arabil
14,86
7
52
Arabil
5,04
9
61
Arabil
4,39
11
71
Arabil
67,76
13
76
Arabil
52,12
20
93
Arabil
32,16
22
97
Arabil
22,08
16
79
Arabil
0,52
23
100
Arabil
26,18
24
103
Arabil
9,91
Curţi17
1
0,94
construcţii
274,00
15
19
Păşune
3,59

Baza legală

Hotărârea nr. 104/2006 a
Comisiei judeţene Argeş
pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra
terenurilor agricole şi
forestiere

Hotărârea nr. 98/2006 a
Comisiei judeţene Argeş
pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra
terenurilor agricole şi
forestiere

277,59

Notă: Ternul retrocedat este înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 116020

