
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 

darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 867 alin. (1) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

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

al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 1, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brăila nr. 203/29.07.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brăila nr. 422/21.12.2015. 

 

Art. 2 – Se aprobă comasarea imobilului, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr.1, cu imobilul având numărul de identificare M.F.P. 112450, rezultând 

imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila, a cărui valoare de inventar se 

actualizează ca urmare a comasării și reevaluării, conform datelor de identificare 

prevăzute în anexa nr. 2.  

 

Art. 3 – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 

încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 – Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din 

evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera 

modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 5 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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