HOTĂRÂRE
privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată, al art.20, alin (1) şi (2) din
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare şi având în vedere
prevederile art. 2^1 și ale art. 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 – Se aprobă modificarea descrierii tehnice, a adresei poștale și a valorii de inventar pentru
imobilele înscrise la nr. MFP 402, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului
Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – IGR
București, potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II - Ministerul Cercetării și Inovării își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența
cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera completările și modificările
corespunzătoare privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 1020 bis/2006.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Anexa

Datele de identificare
privind modificarea descrierii tehnice și adresei poștale a poziției MF nr.402 - Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii,
Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R Bucureşti
1. Ordonator principal de credite

36904048

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

(Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub 1581793
autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de
cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei
Guvernului nr.57/2002 aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare şi, după caz,
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în
administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr.
Inv.
M.F.

Cod
clasifica
re

Denumire

402

8.29.06

Garaj

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Domeniul Geologiei,
Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R Bucureşti

Date de identificare
Descriere tehnică
(pe scurt)

Clădire, parcare, mașini
3593 mp
CF 275151
Suprafață teren – 3136 mp
Suprafață construită pt.
Corp C1 = 564 mp

Vecinătăţi
(după caz, pe
scurt)

SNCFR
ORNISS

Adresa

Municipiul
București,
Str. DEJ nr.6,
sector 1

Anul
dobândirii
/ dării în
folosinţă

Valoare de
inventar (lei)

1970

7.787.975

Baza legală

HG
1302/1996

Situaţia
juridică

În
administrare

Tip bun

Imobil

Suprafață construită pt.
Corp C7 = 76 mp
Suprafață desfășurată pt.
Corp C1 = 564 mp
Suprafață desfășurată pt.
Corp C7 = 92 mp
CF 275146
Suprafață teren – 260 mp
CF 275150
Suprafață teren – 197 mp
TOTAL TEREN – 3593
mp

