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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv 

valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia 

Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia 

Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, 

prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a 

executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a 

evaluării 

 

 

 

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

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  

al art. 2^1 şi 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, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor 

bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – 

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi 

Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi 

publicitate imobiliară. 

http://aperom/legis/oficiale/afisp.php?f1=74383&diez1=r1&f2=16209&diez2=A20&link=1
http://aperom/legis/oficiale/afisp.php?f1=74383&diez1=r1&f2=16209&diez2=A20&link=1
http://192.168.0.1:8080/legis/oficiale/afisp.php?f1=82067&diez1=r1&f2=77930&diez2=A2&link=
http://192.168.0.1:8080/legis/oficiale/afisp.php?f1=82067&diez1=r1&f2=77930&diez2=A2&link=
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Art. 2 – Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil “Lacul natural Tăbăcărie” 

aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea - Litoral, înregistrat cu valoarea de 1 leu la numărul M.F.P. 63934 în anexa nr. 12 

la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a evaluării, 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor 

Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 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. 

 

 

PRIM MINISTRU 

VICTOR – VIOREL PONTA 


