
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 7 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale                Regimul juridic al dreptului de proprietate 

publică a statului este reglementat prin legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare. Inventarul bunurilor din domeniul 
public al statului se întocmeşte de ministere, de 
celelelte organe de specialitate ale adminitraţiei 
publice centrale, precum şi de autorităţile publice 
centrale care au în administrare aceste bunuri, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 1 din 
Legea nr. 213/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se supune spre aprobare  
Guvernului. 
         Art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabileşte că în cazul bunurilor 
reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din 
surse bugetare şi care, potrivit legii, aparţin 
domeniului public al statului, acestea vor fi 
cuprinse în inventar cu valoarea corespunzătoare 
surselor bugetare utilizate, în baza unui act 
normativ adoptat în acest sens. 
         În prezent Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat îşi desfăşoară activitatea 
prin 5 Inspecţii Teritoriale cu sedii diferite.  
         Întrucât unele dintre imobilele cu destinaţie 
de sediu în care îşi desfăşoară activitatea 
inspectiile teritoriale ISCIR au regimul juridic de 
proprietate publică a statului, iar acestea au fost 
omise a se înregistra se impune completarea 
inventarului public promovându-se în acest scop o 
hotărâre de guvern astfel: 
        Imobilul clădire situat în Braşov, str. 
Târnavei nr. 9, jud. Braşov, construit în 1979 
din fondurile Ministerului Aprovizionării şi 
Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe, având 
suprafaţă construită de 153 mp; suprafaţă 



desfăşurată de 459 mp şi teren în suprafaţă de  
562,50 mp în care are sediu Inspecţia Teritorială 
ISCIR  Braşov,   
 Imobilul clădire situat în Bacău, str. 
Erou Ghe. Nechiţă nr. 2, (fosta 11 Iunie, nr. 4 ), 
jud. Bacău, în suprafaţă de 142,42 mp și garaj în 
suprafaţă de 120,46 mp dat în administrarea 
ISCIR de către Ministerul Aprovizionării şi 
Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe conform 
Decretului nr. 303/1971  şi a Protocolului de 
predare primire - Anexa 16, înregistrat la ISCIR 
sub nr. 227197/601067/01.07.1972, 
 Imobilul clădire situat în Sibiu, str. 
Dorului nr. 19, jud. Sibiu, în suprafaţă utilă de 
700 mp construit de către Ministerul 
Aprovizionării şi Controlul Gospodăririi 
Fondurilor Fixe şi dat în administrare  Inspecției 
Teritoriale ISCIR Sibiu, construcţia fiind 
finalizată în anul 1979 conform procesului verbal 
de recepţie finală şi 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 cu drept de administrare pentru IT 
ISCIR Sibiu. 
  La imobilul edificat în 1979 în regim  
S+P+E s-au efectuat modificări în anul 1996 de 
către IT ISCIR Sibiu în sensul de înlocuire a 
acoperişului şi mansardarea clădirii existente 
rezultând o clădire în regim S+P+E+M. 
 Întrucât modificările efectuate în anii 1996 
au fost efectuate din venituri proprii ale ISCIR 
considerăm că în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 213/1998, anexa I pct. 29, aceste 
extinderi constituie proprietate privată a ISCIR. 
 În imobilul mai sus menţionat îşi desfăşoară 
activitatea Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu , 

Imobilul clădire format din corpul A în 
regim de S+P  în suprafaţă construită de 
279,87 mp, construit în anul 1901 şi corpul B 
cu destinaţia birouri în suprafaţă construită de 
88.32 mp situate în Oradea, str. Mihai 
Eminescu  nr. 17, jud. Bihor,. Acest imobil a 
intrat în administrarea Inspecţiei Teritoriale  
ISCIR Oradea prin transfer şi schimb cu imobilul 
situat în Oradea str. Porţile de Fier nr. 48, prin 
Decizia Prefecturii Judeţului Bihor nr. 
276/04.12.1990 încheiată în conformitate cu 



dispoziţiile Decretului nr. 409/1955. Facem 
precizarea că în imobilul mai sus menţionat îşi 
desfăşoară activitatea Inspecţia Teritorială ISCIR 
Oradea, motiv pentru care vă solicităm darea 
acestui imobil în administrarea ISCIR.                     

Dreptul de proprietate publică a statului 
asupra imobilelor mai sus identificate reiese din 
art. 3 alin. 2) şi anexa I punctul 29 din Legea nr. 
213/1998  privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrucât în acestea îşi desfăşoară 
activitatea ISCIR prin inspecţiile teritoriale, iar la 
data la care au fost dobândite,  ISCIR se finanţa 
de la bugetul de stat. 

Totodată în decembrie anului 2009, ISCIR 
a achiziţionat o parte dintr-un imobil în 
Bucureşti, str. Promoroacă 9-11, iar în 
conformitate cu art. 3 alin. 2 şi anexa I punctul 29 
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, acesta este 
proprietate publică a statului întrucât a fost 
achiziţionat de către ISCIR în data de 22.12.2009 
dată la care ISCIR era finanţată integral de la 
bugetul de stat. 

Datorită faptului că ISCIR are un sediu 
funcţional şi costurile de întreţinere depăşesc 
capacitatea mult redusă a instituţiei noastre de la 
data achitării şi până în prezent vă rugăm să 
dispuneţi punerea la dispoziţie şi administrare de 
către o altă entitate a acestui imobil. 

2. Schimbări preconizate                         Proiectul de act normativ se referă la 
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Economiei, respectiv Inspecţia de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), unitate 
care funcţionează în subordinea Ministerului 
Economiei şi anume:  

I. Includerea în inventarul bunurilor din 
domeniul public al statului a  următoarelor 
imobile : 

a) Imobilul clădire situat în Braşov, str. 
Târnavei nr. 9, jud. Braşov în suprafaţă 
construită de 153 mp; suprafaţă desfăşurată 
de 459 mp şi teren în suprafaţă de  562,50 
mp. 

 



b) Imobilul clădire situat în Bacău, str. Erou 
Ghe. Nechiţă nr. 2, (fosta 11 Iunie, nr. 4 ), 
jud. Bacău, în suprafaţă de 142,42 mp și 
garaj în suprafaţă de 120,46 mp 

 
c) Imobilul  clădire S+P+E situat în Sibiu, str. 

Dorului nr. 19, jud. Sibiu, în suprafaţă utilă 
de 700 mp compus din: 

         Subsol: 8 încaperi, coridor casa scării , grup 
social; 
         Parter: 8 încaperi, coridor casa scării , grup 
social; 
          Etaj: 7 încaperi, coridor casa scării , grup 
social; 

şi 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. 
 

d) Imobilul clădire situat în Oradea, str. Mihai 
Eminescu  nr. 17, jud. Bihor format din 
corpul A în regim de S+P  în suprafaţă 
construită de 279,87 mp, suprafaţă utilă 
338,69 mp şi corpul B cu destinaţia birouri 
în suprafaţă construită de 88.32 şi suprafaţă 
utilă 66,40 mp. 
 

e) Imobilul situat în Bucureşti, str. Promoroacă 
nr. 9-11, etajele 1, 2 şi 3 identificat cu 
număr cadastral 20829/8 având o suprafaţă 
totală de 1822,32  mp compus din: 

- 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, cotă indiviză 
din total de 791 mp pe care se află amplasată 
construcţia. 

II. Darea în administrarea Inspecţiei de 



Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a 
imobilelor identificate la punctul 1 literele a-d şi 
punerea la dispoziţie şi administrare a imobilului 
prevăzut la punctul 1 litera e către o altă instituţie 
a statului ce are nevoie de un asemenea spaţiu. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a  
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 

subiect 
 

2 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat. 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 
 

3. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 
 

4. Impactul social Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 
 

5. Impactul asupra mediului (***) Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 
 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate  

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4  ani Media

pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a)buget de stat, din acesta: 

 (i)impozit pe profit 
 (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de sigurări 

      

 
 2 3 4 5 6 7 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      
 



a) buget de stat, din acesta: 
 (i)cheltuieli de personal 

  (ii)bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:    
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii   
Sectiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:       
 a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ;  
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.          

 
 
 
a) Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului. 
 
b) Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente                            

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

6. Alte informaţii     Nu au fost identificate  

Secţiunea a 6-a 



Consultarile efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1.Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

3. Consultarile organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

4. Consultarile desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de  act normativ, va fi avizat de  
Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii Nu au fost identificate  

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publica privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 
decizională instituite de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect 



cetăţenilor sau diversitatii biologice 
3. Alte informaţii Nu au fost identificate  

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Ministerul 
Economiei, este obligat să solicite Ministerului 
Finanţelor Publice înregistrarea modificărilor 
aprobate prin proiectul de hotărâre, fără a fi 
necesare alte măsuri de implementare a Guvernului. 
 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate  

 
Faţă de cele prezentate, în temeiul articolului 108 din Constituţia României şi al art.20 

din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost promovat proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind modificarea şi completarea anexei numărul 7 la Hotărârea Guvernului numărul 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
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