
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

 

H O T Ă R Â R E        

privind actualizarea caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și trecerea unui bun imobil 

aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Educației, Academia de 

Studii Economice din București, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru 

Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) 

şi art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și valoarea de inventar ale imobilului 

înregistrat la Ministerul Finanțelor cu nr. MF 159293, aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Educației – Academia de Studii Economice din București, potrivit 

datelor prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului  identificat cu nr. MF 159293, proprietate publică a 

statului, cu datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Ministerului Educației – 

Academia de Studii Economice din București, în administrarea Ministerului Afacerilor interne, 

pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu. 

Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 are destinația de spațiu pentru desfășurarea unor structuri din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu. 

Art. 4 Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 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. 5 Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător 

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

anexei nr. 8, respectiv anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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