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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor 
bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului 

Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt aflat în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

   
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi 
având în vedere 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,  

 
 
GUVERNUL ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă modificarea descrierii tehnice și adresei bunurilor imobile aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, conform prevederilor anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform 
prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător 
datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera 
modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
PRIM  MINISTRU  

 
Sorin Mihai GRINDEANU
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Anexă    

 
Datele de identificare 

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se 

modifică descrierea tehnică și adresa şi se actualizează valoarea de inventar 
 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 
şi nr. MFP 

Administrator 
(denumire, CUI) Denumirea Descrierea tehnică Adresa 

Valoarea de 
inventar 

actualizată 
 (lei) 

1, Cod 8.29.08 
MF 36007 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea Seminţelor 
şi Materialului Săditor Olt 

CUI – 4286542 

Clădire 
administrativă 

Suprafaţa construită -320 mp; 
D+P; suprafaţa desfăşurată-640 
mp, suprafaţă teren-2.067 mp, 

CF nr. 53933, nr. cad. 53933-C1 

Mun. Caracal, 
str. Iancu Jianu nr. 16, 

Jud. Olt 
1.465.619 

2, Cod 8.28.10 
MF 36008 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea Seminţelor 
şi Materialului Săditor Olt 

CUI – 4286542 

Magazie din lemn Suprafaţa construită -202 mp; P; 
CF nr. 53933, nr. cad. 53933-C2 

Mun. Caracal, 
str. Iancu Jianu nr. 16, 

Jud. Olt 
101.544 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt (ITCSMS 
Olt) este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la  bugetul de stat şi din 
venituri extrabugetare şi funcționează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
ITCSMS Olt folosește pentru îndeplinirea obiectului de activitate, terenuri şi construcţii 
care aparţin domeniului public al statului, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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, aplicând procedurile 
prevăzute în conţinutul Ordinului nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, ITCSMS Olt a procedat la reevaluarea bunurilor imobile 
din domeniul public al statului aflate în administrarea lor.  
Valoarea de inventar a bunurilor care fac obiectul prezentului proiect a fost 
stabilită/ajustată de către un evaluator autorizat, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea 
bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, conform raportului de evaluare nr. 
598/25.09.2015, iar terenul aferent a fost reevaluat de o comisie internă, în baza 
procesului verbal din data de 30.09.2015. 
Ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale, în baza Cărții Funciare nr. 53933 se 
impune modificarea descrierii tehnice şi a adresei bunurilor care fac obiectul acestui 
proiect, precum și a suprafeţelor construite/desfășurate, după caz, în concordanţă cu 
situaţia de fapt.  
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului aprobate prin Ordinul nr. 1.718/2011, apreciem că valorile de 
inventar şi după caz, datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului 
aflate în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
trebuie actualizate, respectiv modificate conform prevederilor anexei la prezentul proiect. 
Bunurile imobile din prezentul proiect nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor 
litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată ori a unor cereri de restituire conform legilor 
proprietăţii  în vigoare.  
Proiectul astfel iniţiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, 
asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, conform 
prevederilor art. 2 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul 
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 
Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 
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În acest sens, am întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea 
datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Olt aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pe care îl supunem spre adoptare. 

 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

Petre DAEA 
 
 
 
 
 

                  
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

 

     MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
Viorel ŞTEFAN 

 

 

 

 

 

 

      MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
                Tudorel TOADER 
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