HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1314/1996 privind înfiinţarea
Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare Chimico - Farmaceutică – ICCF Bucureşti şi
actualizarea datelor de patrimoniu
În temeiul art. 108 din Constituţie României, republicată și al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. – I

Hotărârea Guvernului nr. 1314/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de

Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 336 din 11 decembrie 1996, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti,

denumit în continuare institut naţional, funcţionează ca persoană juridică de drept public, în
coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare minister coordonator.”
2.

După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
”Art.3^1. - Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului

ministerului coordonator.
Art.3^2. Institutul naţional, în cadrul structurii sale organizatorice, are următoarea subunitate
necesară realizării obiectului său de activitate:
a) Filiala Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, Strada Progresul, Bloc BBB, et.5, camera 9 şi
camera 10, judeţul Călăraşi, cod poştal 910001 - filială cu personalitate juridică.”
3.

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 5. - Patrimoniul institutului naţional stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 31

decembrie 2016, este în sumă totală de 47.264 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale
46.581 mii lei şi active circulante 683 mii lei.”
4.

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6. Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.“

5.

Articolul 7 se abrogă.

6.

După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
“Art. 7^1. -

Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit

legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări europene
și internaționale și din alte surse atrase, potrivit legii. ”
7.

Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

" Art.8 Institutul național este sprijinit financiar de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului
coordonator, pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele
asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.”
8.

După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins::
"8^1 - (1) Bunurile aflate în patrimoniul şi în administrarea institutului naţional sunt prevăzute

în anexa nr. 2 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea
acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
(3) Se actualizează, după caz, datele privind codul de clasificație, denumirea, descrierea tehnică,
adresa, valoarea de inventar pentru bunurile aflate în patrimoniul şi administrarea institutului
național, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.“
ART. II – Hotărârea Guvernului nr.1314/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 336 din 11 decembrie 1996, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă renumerotare.
Art. III - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr.1667/2004 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de CercetareDezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 973 din 22 octombrie 2004, se abrogă.
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