
 
   Anexa 

 
Adresa 

imobilului 
Felul 

imobilu-
lui 

Caracteristicile tehnice ale imobilului 
 

Codul de 
clasificare din 

inventarul 
bunurilor 
aflate în 

administrarea 
ME 

Persoana juridică cu drept 
de administrare 

Valoare inventar 
a clădirilor din 
administrarea 

ISCIR conform 
evidenţei 
contabile 

(lei) 

Braşov, str. 
Târnavei nr. 
9, jud. 
Braşov   

Imobil 
clădire 
P+2  şi 
teren 

Anul construcţiei: 1979 
Suprafaţă pe nivel :153 mp  
Suprafaţă desfăşurată :459 mp 
Teren în suprafaţă de  562,50 mp 

nr. identificare 
MFP inexistent 
și cod de 
clasificare 
8.29.08 

Ministerul Economiei – 
Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat 
CUI – 9731330 

302349 

Bacău, str. 
Erou Ghe. 
Nechiţă nr. 
2, (fosta 11 
Iunie, nr. 4), 
et.1, jud. 
Bacău 

 Parte din 
imobil 
clădire 
 
 

Anul dării în administrare ISCIR 1972 
Suprafaţă utilă 90,5 mp  
 

nr. identificare 
MFP inexistent 
și cod de 
clasificare 
8.29.08 

Ministerul Economiei – 
Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat 
CUI – 9731330 

118016 

Sibiu, str. 
Dorului nr. 
19, jud. 
Sibiu 

Imobil 
clădire 
S+P+E şi 
teren 
 
 

Anul construirii: 1979 
Suprafaţă utilă: 700 mp formată din: 
Subsol: 8 încăperi, coridor casa scării, grup 
social; 
Parter: 8 încăperi, coridor casa scării, grup 
social; 
Etaj: 7 încăperi, coridor casa scării, grup 
social; 
Teren în suprafaţă totală de 1154,48 mp 
dezmembrat în două loturi  cu numerele topo: 
4072/1/2/39/1 cu suprafaţă de 319,48 mp şi 
nr. topo. 4072/1/2/39/2 cu suprafaţă de 834 
mp. 

 nr. identificare 
MFP inexistent 
și cod de 
clasificare 
8.29.08 

Ministerul Economiei – 
Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat 
CUI – 9731330 

805575 

Oradea, str. 
Mihai 
Eminescu  
nr. 17, jud. 
Bihor 

Clădire 
formată 
din două 
corpuri  

corpul A în regim de S+P  în suprafaţă 
construită de 279,87 mp; suprafaţă utilă: 
338,69 mp; anul construcţiei 1901; 
corpul B cu destinaţia birouri în suprafaţă 
construită de 88.32 mp; suprafaţă utilă 66,40 
mp 

nr. identificare 
MFP inexistent 
și cod de 
clasificare 
8.29.08 

Ministerul Economiei – 
Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat 
CUI – 9731330 

177164 

Bucureşti, 
str. 
Promoroacă 
nr. 9-11, 
etajele 1, 2 
şi 3 

Clădire şi 
teren în 
indiviziu-
ne 
 
 

Anul dobândirii:2009 
Număr cadastral 20829/8  Suprafaţă totală de 
1822,32 din care: 

- Etajul 1 în suprafaţă de 607,44 mp, 
compus din: birouri -542 mp, grup sanitar -
14,50 mp, cu o suprafaţă utilă totală de 
557,46 mp şi părţi comune: casa scării şi 
lifturi - 21 mp. 

- Etajul 2 în suprafaţă totală de 
607,44 mp, compus din: birouri -542,96 mp, 
grup sanitar – 14,50 mp, cu o suprafaţă totală 
de 557,46 mp şi părţi comune: casa scării şi 
lifturi - 21 mp. 
        - Etajul 3 în suprafaţă totală de 607,44 
mp, compus din 542,96 mp, grup sanitar -
14,50 mp, cu o suprafaţă utilă totală de 
557,46 mp, şi părţi comune: casa scării şi 
lifturi – 21 mp; 
      Teren în suprafaţă de 339 mp, cota 
indiviză din total de 791 mp pe care se află 
amplasată construcţia. 
 

nr. identificare 
MFP inexistent 
și cod de 
clasificare 
8.29.08 

Punerea la dispoziţie şi darea 
în administrare  unei alte 
entităţi a acestui imobil 

12329165,79 

 


