
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Educației Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, pentru desfășurarea activităților 

specifice unor unități de învățământ preuniversitar de stat 

 

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

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) și art. 20 alin. 

(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor având datele de identificare prevăzute 

în Anexa nr. 1.    

Art. 2 (1) Se aprobă trecerea unor imobile identificate cu nr. M.F.P 28011, 28012, 102084, 160552, 

160584, 160551 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educației Naționale, 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, respectiv Clubul Sportiv Școlar Satu Mare,  în domeniul public 

al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, conform datelor de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 şi 

declararea acestora din bunuri de interes public național, în bunuri de interes public local. 

    (2) După preluare, imobilele transmise potrivit art. 1 alin. (1) vor fi utilizate în vederea desfășurării 

activităților specifice unor unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și ale Clubului Sportiv 

Școlar Satu Mare. 

    (3) Schimbarea destinației bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se poate face de către autoritățile 

administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației naționale. În caz contrar, 

actele de schimbare a destinației bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune și se 

pedepsește conform legii penale. 

Art. 3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. 5 Ministerul Educație 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. 
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