
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar 

Județean Argeș, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 867 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 și art. 

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, și ale Ordinului  Ministerul Finanțelor Publice  nr. 1718/2011 pentru 

aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1   Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean 

Argeș, instituție care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale, a unui imobil, 

teren aferent clădirii identificată cu nr. MFP 36701, având datele de identificare prevăzute în anexa 

nr. 1, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 

420 din 22 noiembrie 2018. 

Art. 2 Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și valorii de inventar ale clădirii 

identificată cu nr. MFP 36701, potrivit anexei nr. 2. 

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

Art. 4 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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