
1 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

    

 

 

           

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernuluinr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea 

unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naționale - 

Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării 

de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de 

investiție „Varianta de ocolire a municipiului Caracal" 
 

  

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și al art. 867 

alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La poziția M.F. nr. 107715 se modifică caracteristicile tehnice, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  

 

Art. II - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, în suprafață totală de 615 mp, ale căror 

caracteristici tehnice au fost modificate conform art. I, aflate în domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Educaţiei Naționale - Universitatea din Craiova, în administrarea 

Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere – S.A., a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Caracal", 

având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

                  (2) Imobilele identificate potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie. 

 

   Art. III - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. II alin. (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. IV – Ministerul Educației Naționale și Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul 

Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Anexa nr. 8 și Anexa 16 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
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statului, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din data de 21 

decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. V - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

 

VASILICA VIORICA DĂNCILĂ 

 


