GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii din
domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în
administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi
al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în
condiţiile legii.
Art. 2. – Sumele rezultate din valorificarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1, se fac
venit la bugetul statului, în urma recuperării cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune şi
valorificarea acestora.
Art. 3. – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod
corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice,
va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în
Monitorul Oficial al României ,Partea I, nr.1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
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ANEXA
DATELE

DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, care trec din domeniul
public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Nr.
Crt.
1.

2.
3.

Codul de
clasificaţie şi
nr. MFP
- cod.8.28.10
- Nr. MFP
34921
- cod.8.28.10
- Nr. MFP
100155
- cod.8.27.07
- Nr. MFP
26219

Persoana juridică la
care se află în
administrare bunul
imobil
(CUI şi denumire)
4246009 – Direcţia
pentru Agricultură a
Judeţului Harghita
4246009 – Direcţia
pentru Agricultură a
Judeţului Harghita
2613540 – Direcţia
pentru Agricultură a
Judeţului Neamţ

Denumirea
bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale
bunului imobil

Cameră de portar

Sc-10mp; Sd-10mp;
cărămidă

Staţie pompare
Coteţ păsări

Sc=17 mp; Sd=17 mp;
bolţari

Adresa bunului imobil

Valoarea de
inventar (lei)

Judeţ Harghita; Mun.
Gheorghieni; Str.
Stadionului; Nr. 2

1.800

Judeţ Harghita; Mun.
Gheorghieni

5

Judeţ Neamţ; Mun.
Piatra Neamţ; Str.
Fermelor; Nr. 27

25

NOTA DE FUNDAMENTARE
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în administrare imobile proprietate
publică a statului înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările
şi completările ulterioare.
Imobilele nominalizate în anexa la prezentul proiect de hotărâre, nu prezintă siguranţă
în exploatare, datorită gravelor deformaţii structurale şi de detaliu, apărute ca urmare a uzurii
produse în timp asupra elementelor componente ale construcţiilor.
Propunerile care au determinat iniţierea procedurilor pentru scoaterea din funcţiune,
casarea şi valorificarea acestora, sunt rezultatul analizei unor aspecte de ordin tehnic, economic
şi funcţional privind starea tehnică actuală a acestora, îndeplinirea duratelor normale de
funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi efortul financiar considerabil necesar
repunerii în funcţiune prin lucrări de reparaţii capitale.
Menţinerea în funcţiune a construcţiilor respective nu se mai justifică din punct de
vedere economic şi funcţional întrucât acestea sunt afectate atât la nivelul structurii de
rezistenţă cât şi al elementelor cu durată scurtă de viaţă, care prezintă uzuri importante.
Degradările existente au caracter evolutiv şi agravant iar corectarea acestora
presupune refacerea integrală a clădirii.
Imobilele menţionate în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului nu fac obiectul
unor cereri de revendicare/restituire sau al unor litigii, nu sunt grevate de sarcini şi nu sunt
concesionate sau închiriate.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată
prin Legea nr. 246/2001 pentru scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor din imobilele
cuprinse în anexele la prezentul proiect de act normativ, este necesar ca acestea să fie trecute în
domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va actualiza evidenţa cantitativ-valorică
şi va opera în mod corespunzător modificările în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin obiectul său de reglementare, proiectul de hotărâre a Guvernului nu are impact
asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv
pentru care acesta a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale 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, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul celor prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii din
domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în
administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, pe care îl supunem
Guvernului spre adoptare.
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