
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorii de inventar şi 
transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea 

Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea 
 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale art. 21 şi 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,  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 867 alin. (1) și art. 869 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 
20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 - Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar 
ale imobilului înregistrat cu nr. MFP 38275, aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, potrivit anexei nr. 1. 
Art. 2 - Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa 
2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea în 
administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea. 
Art. 3 - Predarea - preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 
Art. 4 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din 
evidenţa cantitativ – valorică, în termenul legal, și vor opera modificarea în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin 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. 5 - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PRIM – MINISTRU 
 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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Anexa nr. 1 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 
ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru care se actualizează datele de identificare 
 

Administrator 
Nr. MFP 

 şi 
codul de 

clasificare 

Denumirea 
imobilului 

Date de identificare 

Baza legală 

Valoarea 
de 

inventar a 
bunului 
imobil 

(lei) 

Valoarea 
de inventar 
actualizată 
a bunului 

imobil  
(lei) 

Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa 

Agenția 
Națională de 
Cadastru și 
Publicitate 
Imobiliară  
C.U.I. 
9051601 

38275 
8.29.08 

Teren+anexe S teren=730 mp,  
tarla 182,  
parcela 9804;  
Garaj Sc=25 mp;  
Garaj Sc=26 mp;  
Anexă Sc=25 mp 
CF nr. 52075 Focșani 

N- particulari 
S- OJRSA 
Vrancea 
E- OJRSA 
Vrancea  
V- particulari 

Tara:România 
Jud.:Vrancea 
Mun.: Focșani 
Bld. Brăilei, 
nr. 121 

Cartea 
Funciară nr. 
52075  a Mun. 
Focșani 

1 209.040 

 
Anexa nr. 2 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea 
 

Nr. MFP şi 
codul de 

clasificare 

Denumirea 
imobilului 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
imobilul 

Persoana juridică 
la care se 
transmite 
imobilul 

Date de identificare 
ale bunului imobil care se transmite 

Baza 
legală 

Valoarea de 
inventar a 
bunului 
imobil  
care se 

transmite 
(lei) 

Descriere 
tehnică 

Vecinătăţi Adresa 

38275 
8.29.08 

Teren+anexe Agenția 
Națională de 
Cadastru și 
Publicitate 
Imobiliară  
C.U.I. 
9051601 

Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 
Agricultură-Centrul 
Judeţean Vrancea 
C.U.I. 11362006 

S teren=730 mp,  
tarla 182,  
parcela 9804;  
Garaj Sc=25 mp;  
Garaj Sc=26 mp;  
Anexă Sc=25 mp 
CF nr. 52075 
Focșani 

N-particulari 
S- OJRSA 
Vrancea 
E-  OJRSA 
Vrancea  
V- particulari 

Tara: România 
Jud.: Vrancea 
Mun.: Focșani 
Bld. Brăilei,  
nr. 121 

H.G. nr. 
590/2001 
O.U.G nr. 
11/2014 
Cartea 
Funciară 
nr. 52075  
a Mun. 
Focșani 

209.040 



 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat, are ca atribuţii 
aplicarea măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât din bugetul Uniunii 
Europene prin Fondul European de Garantare Agricolă – F.E.G.A. şi Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R., cât şi de la bugetul de stat. 

 
Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.162/25.02.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea A.P.I.A. 
funcţionează 42 de centre judeţene cu personalitate juridică, care coordonează activitatea 
centrelor locale existente în structura organizatorică. 

 
A.P.I.A – Centrul Județean Vrancea își desfășoară activitatea într-un imobil situat în 

Municipiul Focșani, bd. Brăilei, nr. 121, jud. Vrancea, aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea A.P.I.A – Centrul Județean Vrancea, înscris în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului la poziția cu nr. MFP 152739, având suprafața 
construitã de 412 mp, suprafața desfãșuratã de 1236 mp, regimul de înãlțime S+P+1E, 
suprafață teren 2145 mp, tarla 182, parcele 9797, 9803, 9805. 
 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Vrancea deține în administrare, la aceeași adresă din Municipiul 
Focșani,  bd. Brăilei, nr. 121, jud. Vrancea, un teren în suprafață de 730 mp, două garaje și o 
anexă, înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la poziția cu 
nr. MFP 38275 și în cartea funciară nr. 52075 a Municipiului Focșani. Aceste bunuri imobile 
nu sunt utilizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, întrucât această 
instituție își desfășoară activitatea la o altă adresă, respectiv în Municipiul Focșani, str. Cuza 
Vodă, nr. 69, jud. Vrancea. 

 
Având în vedere că terenul în suprafață de 730 mp reprezintă singura cale de acces la 

sediul, anexele și parcarea A.P.I.A – Centrul Județean Vrancea din Municipiul Focșani,  bd. 
Brăilei, nr. 121, jud. Vrancea, se impune trecerea imobilului, înscris la poziția cu nr. MFP 
38275, din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea A.P.I.A – Centrul 
Județean Vrancea. 
 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Vrancea a luat măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor de 
cadastru şi publicitate imobiliară prevăzute de lege şi a înscris în cartea funciară imobilul pe 
care îl are în administrare, situat în Municipiul Focșani, bd. Brăilei, nr. 121, jud. Vrancea. Din 
conţinutul documentelor întocmite se constată diferenţe între datele înscrise în CF nr. 52075 
a Municipiului Focșani şi cele existente în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului la poziţia cu nr. MFP 38275. De aceea se impune modificarea denumirii și 
descrierii tehnice ale imobilului înscris la poziţia cu nr. MFP 38275, în conformitate cu 
înscrierile din  cartea funciară. 

Valoarea de inventar a bunului imobil ce face obiectul prezentei hotărâri a fost 
actualizată în conformitate cu prevederile art. 21 şi 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.  



Menţionăm că valoarea de inventar prevăzută în conţinutul anexei nr. 1 este cea 
înscrisă în evidenţa cantitativ–valorică a unităţii de administrare. 
 

Imobilul ce se transmite nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire, nu se află 
în litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti şi nu este grevat de sarcini. 

Precizăm că proiectul de hotărâre a Guvernului nu are impact asupra domeniilor social, 
economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, 
este un act administrativ individual, astfel încât intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. 2 al 
Hotărârii Guvernului nr.1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare 
a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorii de inventar şi 
transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Vrancea, pe care îl supunem spre analiză şi aprobare.  

 

 

 

 

 
      MINISTRUL AGRICULTURII                                   VICEPRIM-MINISTRU,  
       ŞI DEZVOLTĂRII RURALE                             MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
             ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  

    ȘI FONDURILOR EUROPENE 
         

               Petre DAEA           Sevil SHHAIDEH 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
AVIZĂM FAVORABIL, 

 
 
 

  MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
    
                   Viorel ȘTEFAN 
 

 
 

                MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

                              Tudorel TOADER 
 
 
 

 
 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-dezvoltarii-regionale-administratiei-publice-i-fondurilor-europene
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1486387846
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1487855266

	Proiect HG
	Sorin Mihai GRINDEANU

	Nota fundamentare
	Petre DAEA           Sevil SHHAIDEH
	                              Tudorel TOADER
	                   Viorel ȘTEFAN


