
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în 

domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele 

Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție 

publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și 

radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului  

 
 
 

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, al art. 3 

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, precum şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

         Art. 1 –  Se aprobă actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în  

domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin 

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, 

ca urmare a evaluării terenului. 

         Art. 2 -  Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului a construcției “Baracă tip piatră pereți portanți lemn Malu cu Flori“ aferentă nr. M.F.P. 

62919, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a pieirii bunului cauzată 

de inundații. 

        Art. 3  –  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 4 -  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, 

va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 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. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 


