
 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor 

imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al statului, în vederea 

scoaterii din funcțiune și demolării 

 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și al art. 361 alin. (1) și 

alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare,        

având în vedere prevederile art. 21 şi ale 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, și prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului 
României 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 
Art. 1 – (1) Imobilul identificat cu numărul M.F. 106972 – Imobil 5075, aflat în administrarea 

Penitenciarului Focșani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 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, se divide conform pozițiilor cuprinse de la punctul A la 
punctul F din cadrul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu păstrarea nr. M.F. 106972 pentru imobilul de la 
punctul A și atribuirea unor nr. M.F. distincte pentru imobilele de la punctul B la punctul F . 
                   (2) Imobilul identificat cu numărul M.F. 107051 – Imobil 1242, aflat în administrarea 
Penitenciarului Focșani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 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, se divide conform pozițiilor cuprinse de la punctul G la 
punctul UUU din cadrul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu păstrarea nr. M.F. 107051 pentru imobilul de 
la punctul G și atribuirea unor nr. M.F. distincte pentru imobilele de la punctul H la punctul UUU. 

Art. 2 – (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a 

imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  

           (2) – Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în 

vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora. 

           (3) – După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul 

Focșani îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. 



      Art. 3 – Administraţia Naţională a Penitenciarelor va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, 

modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 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 nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

 


