
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

  
 

 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 

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

 

  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. I  La nr. MF 36634 se modifică descrierea tehnică, conform anexei nr. 1. 

Art. II Se aprobă divizarea, în două loturi a terenului, înregistrat cu nr. MF 36634, în suprafață de 34.300 

mp, având numărul cadastral 229768, situat în municipiul București, str. Herman Oberth nr. 2, Sector 

1, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Clubul Copiilor Sector 1, după cum urmează: 

 a) imobilul compus din teren lot 1 cu numărul cadastral 271245, având suprafața măsurată de 

28.800 mp, precum și din construcțiile amplasate pe acesta, situat în municipiul București, str. Herman 

Oberth nr. 2, Sector 1;  

 b) imobilul-teren lot 2 cu numărul cadastral 271246, având suprafața măsurată de 5.500 mp, 

situat în municipiul București, str. Herman Oberth nr. 2, Sector 1. 

Art. III  Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 2, având datele de identificare prevăzute în anexa 

nr. 2, din administrarea Clubul Copiilor Sector 1, în administrarea Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București. 

Art. IV Ministerul Educației Naționale 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. V  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
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