
 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I  

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la 

terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în 

judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi 

casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 şi având în vedere art. 2¹ şi art. 2² 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 actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al 

statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei 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.  

Art. 2. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi 

amenajări la terenuri amplasate în incinta imobilelor aflate în administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 2.  

           Art. 3. – Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa 

cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare 

a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis 

din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

            Art. 4. – Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           *) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.     
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