
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar și a datelor de 

identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală 

Universitară din București, precum și darea în folosință, cu titlu gratuit, Agenției Universitare a 

Francofoniei a unei părți din imobilul identificat în inventar la nr. M.F.P. 40095, administrat de către 

Ministerul Educației și Cercetării prin Biblioteca Centrală Universitară din București, necesar pentru 

funcționarea la București a Biroului regional pentru Europa Centrală şi Orientală 

 
Având în vedere prevederile art. 21 și 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, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 

288 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, al art. 1 alin. 1.2 din Lega nr. 613/2002 pentru ratificarea Acordului dintre 

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Universitară a Francofoniei, precum și al art. 866, art. 868 și  

art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 ART. 1  

(1) Se aprobă actualizarea valorilor din inventar și a datelor de identificare aferente nr. M.F.P.  40094, 

40095 și 40096, ca urmare a înscrierii bunurilor în cartea funciară, având datele de identificare 

prevăzute în anexa nr. 1.  

(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului 

a ternului aferent nr. M.F.P. 40094, 40095 și 40096, având datele de identificare prevăzute în anexa 

nr. 2. 

ART. 2  

Se aprobă darea în folosință, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a unei părți din imobilul 

identificat în inventar la nr. M.F.P. 40095, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, Agenției 

Universitare a Francofoniei în vederea funcționării la București a Biroului regional pentru Europa Centrală 

și Orientală, cu obligativitatea încheierii unui contract de comodat prin care se vor stabili detalii cu privire 

la durata contractului, plata utilităților (suportarea cotei-părți din cheltuielile comune), modul de efectuare 

a accesului. 

ART. 3 

Predarea-primirea spațiului prevăzut la art. 2 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. 4 

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

ART. 5 

Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera 

modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

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

ulterioare. 
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