
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora 

către persoanele îndreptățite, în condiţiile legii, actualizarea datelor de identificare, a 

valorii de inventar şi comasarea unor bunuri cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în administrarea 

Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituție aflată în coordonarea Ministerului 

Educației și Cercetării, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate 

imobiliară şi a reevaluării 

 
  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 21 și art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului a unor imobile înregistrate la pozițiile cu nr. MF 38523, 38524, 

38525, 38527, cuprinse în Anexa 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în 

condițiile legii, conform datelor de identificare prevăzute în Anexa nr. 1. 
 

Art. 2 Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică după 

cum urmează:  

La pozițiile MFP 38526, 38528, 38529, 38530, 38531, 38532, 38533, 38534, 38535, 120944, 

120945 și 145446 se modifică caracteristicile tehnice, adresa poștală și valorile de inventar, 

conform Anexei nr. 2. 

 

 

 



 

 

Art. 3   

(1) Se aprobă comasarea bunurilor având numerele MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 

145446 la poziția cu nr. MFP 38535, ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară. 

(2) Datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului, rezultat ca 

urmare a comasării, sunt prevăzute în Anexa nr. 3. 

 

Art. 4  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului, a unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Educației și 

Cercetării prin Centrul de Cercetări Biologice din Jibou, ale căror date de identificare sunt 

prevăzute în Anexa nr. 4. 

 

Art. 5  Ministerul Educație și Cercetării își va actualiza în mod corespunzător datele 

din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera 

completările și modificările corespunzătoare în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 6   Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 
PRIM-MINISTRU INTERIMAR  

Nicolae-Ionel CIUCĂ 
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