
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea unor imobile, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului 

Educației și Cercetării pentru Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca 

 

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

293 alin. (5) și ale prevederilor art. 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 867 și art. 868  din Legea 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

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

public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, instituție care funcționează în coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării, a unor imobile, situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața 

Unirii nr. 31-33, respectiv apartamentele nr. 4 și nr. 5, având datele de identificare prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al 

statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 448 din 24 mai 

2019. 

 (2) Imobilele prevăzute în alin. (1) se declară bunuri de interes național. 

 (3) Imobilele prevăzute în alin. (1) au destinație de spații de învățământ și 

administrative. 

Art. 2 Ministerul Educație și Cercetării 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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