
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
privind aprobarea inventarului centralizat al bunur ilor din domeniul public al statului 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 
şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile 

ulterioare, şi al art. 21 şi 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, 

 
Guvernul României  adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. I - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. II – (1) Anexa 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. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează cu 4 bunuri noi, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a 
bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca 
neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 2. 
 (2) Caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate in 
administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca 
urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare. 

(3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, 
aflate in administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 
4, ca urmare a reevaluării şi a efectuării unor lucrări de modernizare. 
 Art. II  - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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