
 

 

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 condițiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de 

înregistrare, și actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile 

care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educației 

prin Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Gorj 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și 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 unei părți din imobilul înregistrat la poziția identificată cu nr. MF 

155472, cuprinsă 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 acesteia către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, conform datelor 

de identificare prevăzute în Anexa nr. 1. 

Art. 2  Se aprobă scoaterea imobilului identificat cu nr. MF 155471 din inventarul 

bunurilor din domeniul public al statului în vederea îndreptării unei erori de înregistrare, 

având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2. 

    Art. 3  Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorilor de inventar ale 

imobilelor înregistrate la MF 155469, 155470 și 155472, aflate în administrarea Ministerului 

Educației prin Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, având datele de identificare 

prevăzute în Anexa nr. 3. 

Art. 4  (1) Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 3, aflate în domeniul public 

al statului, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educației prin 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, pentru relocarea tuturor structurilor de 



 

 

poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pe perioada derulării lucrărilor de 

reabilitare „Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului Poliției municipiului 

Târgu Jiu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj”. 

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), imobilul prevăzut la art. 3 revine în 

administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 5 Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 4 se va face pe bază de 

protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.  

Art. 6  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7  Ministerul Educației își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența 

cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, 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. 
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