
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate  

în administrarea instituțiilor/unităților din subordinea/coordonarea Ministerului 

Educației 

 

 În temeiul  art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) şi al art. 

868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 333 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și având în vedere 

prevederile art. 112 alin. (10) și ale art. 226 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1  

 Se aprobă închirierea de către instituțiile/unitățile aflate în subordinea/coordonarea 

Ministerul Educației a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

în care își desfășoară activitatea Universitatea Maritimă din Constanța, Liceul cu Program 

Sportiv Piatra-Neamț, unitate cu personalitate juridică pentru Clubul Sportiv Școlar Piatra-

Neamț, unitate fără personalitate juridică arondată acestuia, Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I” din București, în scopul organizării unor evenimente și desfășurării 

unor activități de comerț. 

Art. 2 

(1)  Închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitație publică, în condițiile legii. 

(2) Universitatea Maritimă din Constanța, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț, unitate 

cu personalitate juridică pentru Clubul Sportiv Școlar Piatra-Neamț, unitate fără 

personalitate juridică arondată acestuia, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din 

București, în calitate de administratori ai spațiilor din imobilele menționate la art. 1, sunt 

împuterniciți să organizeze procedura de licitație publică pentru închirierea acestora. 



 

 

(3) Contractele de închiriere se încheie, pentru o perioadă de 2-4 ani, de către Universitatea 

Maritimă din Constanța, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț, unitate cu personalitate 

juridică pentru Clubul Sportiv Școlar Piatra-Neamț, unitate fără personalitate juridică 

arondată acestuia, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, în calitate de 

titulari ai dreptului de administrare al imobilelor prevăzute la art. 1. 

Art. 3 

(1) Chiria stabilită ca urmare a desfășurări procedurilor de licitație publică se plătește de 

câștigătorul licitației. 

(2) O cotă-parte de 50% din chiria încasată potrivit contractului de închiriere rămâne la 

dispoziția Universității Maritime din Constanța, Liceului cu Program Sportiv Piatra-Neamț, 

unitate cu personalitate juridică pentru Clubul Sportiv Școlar Piatra-Neamț, unitate fără 

personalitate juridică arondată acestuia, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din 

București și 50% se virează la bugetul de stat. 
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