
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a 

unui bun imobil (constructie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, 

transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curții de 

Conturi a României, precum și trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în 

domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării   

    

          

       Prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, s-a stabilit că inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte de 

ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de 

autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri, iar inventarul centralizat al 

acestor bunuri se supune  aprobării  Guvernului. 

        În anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare 

este prevăzut inventarul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar în anexa nr. 33 din același 

act normativ  este înscris inventarul Curţii de Conturi a României. 

         

      Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 prevede că „modificările intervenite în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin 

acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate 

ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi 

administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei 

şi Internelor”. 

      

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.158/31.08.2010 s-a dispus transmiterea prin donație 

a cotei de 1/3 din clădirea aflată în strada Armatei Române nr.1/A, Oradea, județul Bihor către 

Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Cluj – Comisariatul Județean Bihor și restul de 2/3 către 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Oradea, dispoziție realizată prin Contractul 

de donație imobiliară autentificat sub nr. 2100 la BNP “Valea Codruța”, în vederea formării unui 



sediu comun pentru Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Cluj și Inspectoratul Teritorial de 

Regim Silvic și Vânătoare Oradea, prin reabilitarea /dărâmarea acesteia. 

    Garda Națională de Mediu a donat Statului român prin Ministerul Mediului și Pădurilor cota de 

1/3 din dreptul de proprietate asupra clădirii, prin încheierea de autentificare nr.3712 din 12.12.2011 

la BNP Mihai GULI, iar Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare a donat către Statul 

Român prin Ministerul Mediului și Pădurilor cota de 2/3 din dreptul de proprietate asupra 

construcției, prin încheierea de autentificare nr.3711 din 12.12.2011 la BNP Mihai GULI. 

 

     Totodată, prin Hotărârea nr. 250/28.11.2014, Consiliul Județean Bihor a trecut din domeniul 

public al județului Bihor și administrarea Consiliului Județean Bihor în domeniul public al statului 

și administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice terenul în suprafață de 487 mp.       

Construcția în suprafață de 343 mp (amprenta clădirii), regim de înălțime – parter, conform 

extrasului de carte funciară nr.194962 și evidențiat în anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului s-a degradat datorită faptului că nu au fost realizate lucrările de reabilitare/dărâmare 

preconizate, datorită lipsei fondurilor, astfel că se impune trecerea acesteia din domeniul public al 

statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării/casării. 

 

 Prin adresa nr. 6510/10.05.2016 Curtea de Conturi a României a solicitat darea în administrare a 

terenului în suprafață de 487 mp, situat în mun. Oradea str. Armatei Române nr. 1/A, jud. Bihor , în 

scopul  construirii unui nou sediu pentru Camera de Conturi a județului Bihor . 

   Facem precizarea că bunul prevăzut în anexa la proiectul de act normativ nu face obiectul 

vreunei notificări, potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, nici vreunei acţiuni în revendicare sau vreunui litigiu şi nu 

este grevat de sarcini.  

 

       Prezentul act normativ 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. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare şi 

motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi 

completările ulterioare . 

 

 



        

     Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui bun imobil 

(constructie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din 

administrarea Ministerului Mediului, în administrarea Curții de Conturi a României, precum și 

trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi casării, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele 

interesate și pe care îl supunem spre adoptare. 
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