
 

 

02GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

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

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al statului a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora 

precum şi transmiterea unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea 

Ministerului Educației - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în administrarea 

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

Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție "Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la 

drumurile existente" 

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 și 299 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și având 

în vedere art. 867 și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările 

şi completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului 

Educației prin Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, conform Cărților Funciare identificate 

potrivit Anexei nr. 1. 

  Art. 2  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate 

în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

identificate potrivit Anexei nr. 1, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, 

casării, în condițiile legii. 

(2) Ministerul Educației, prin Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, asigură 

administrarea bunurilor având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, până la finalizarea 

procesului de scoatere din funcțiune, valorificare și, după caz, casare, în condițiile legii. 

Art. 3  (1) Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 13.736 mp, proprietate 

publică a statului, având destinația de teren, cu datele de identificare din Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, 

din administrarea Ministerului Educației - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în 

administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de 



 

 

Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție "Drum Expres Craiova - Pitești 

și legăturile la drumurile existente". 

    (2) Imobilul identificat potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinație. 

 

 

Art. 4 Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Art. 6 Ministerul Educației şi Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera 

modificările corespunzătoare în anexele nr. 8 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

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

completările ulterioare. 
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