
HOTĂRÂRE   

 

privind actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare a 

unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Casei Corpului 

Didactic „Alexandru Gavra” din Arad 

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, art. 112 alin. (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) și 

869  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 

(1) Se aprobă schimbarea denumirii Casei Corpului Didactic Arad în Casa Corpului 

Didactic „Alexandru Gavra” din Arad. 

(2) Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale unui imobil, înregistrat în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. M.F.P. 40410, 

potrivit anexei nr. 1. 

Art. 2  

(1) Se aprobă darea în administrarea Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Arad, pe o perioadă de 5 de ani, respectiv până în anul 2022, a unui 

spațiu, în suprafață de 402 mp, din imobilul situat în municipiul Arad, str. Mucius 

Scaevola nr. 9, aflat în administrarea Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” din 

Arad, conform anexei nr. 2. 

(2) Darea în administrare se realizează în vederea funcționării Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Arad, unitate conexă a Ministerului Educației 

Naționale. 

 

ART. 3 

Predarea-primirea spațiului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

ART. 4 

Prin protocolul prevăzut la art. 3 părțile stabilesc modul și condițiile de utilizare a 

spațiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

ART. 5 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației Naționale își va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică şi împreună cu 

Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

 

ART. 5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
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