HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) Se aprobă transferul bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului înscrise în anexa nr.
10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, din administrarea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în administrarea Ministerului Cercetării, Inovării şi
Digitalizării, conform anexei - Situaţia transferurilor de bunuri din domeniul public al statului între
ordonatori ca urmare a reorganizării acestora în baza unor acte normative, la prezenta hotărâre.
(2) Transferul bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului între cei doi ordonatori principali
menţionati la alin.(1) se efectuează ca urmare a reorganizării acestora în baza Ordonanţei de urgenţă
nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, a
Hotărârii Guvernului nr.371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării,
Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr.477/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației își va actualiza în mod corespunzător datele în evidența la anexa nr. 10 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar Ministerul Cercetării,
Inovării şi Digitalizării împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările în mod
corespunzător 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.
1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexa
Situaţia
transferurilor de bunuri din domeniul public al statului între ordonatori ca urmare a reorganizării acestora în baza unor acte normative
Nr.
MF
99689
99690
99691
99692
99693
100011
100012
100100
100101
100102
100103
100104
100105
144392

Actul normativ în temeiul
căruia se aprobă reorganizarea/
restructurarea (lege, ordonanţă,
hotărâre a Guvernului)
Ordonanţă de urgenţă
nr.
212/2020 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei
publice
centrale
şi
pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative;
Hotărârii Guvernului nr.371/2021
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Cercetării, Inovării şi
Digitalizării;
Hotărârii Guvernului nr.477/2020
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației.
OUG nr. 96/2012 privind
stabilirea unor măsuri de
reorganizare
în
cadrul
administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea unor acte
normative

Denumirea bunului care face
obiectul actului normativ
Laborator de modele plăci plane
Terenul aferent clădirii laborator
de modele plăci plane
Clădiri administrative pentru
birouri
Teren
aferent
clădirii
administrative pentru birouri
Parcare
Teren cota indiviză pe care este
amplasată
clădirea
INCDURBANPROIECT
Clădire INCD-URBANPROIECT,
cota parte
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren
Teren

Ordonatorul/
Administratorul de la care se
transferă bunurile (CIF şi
denumirea)
Ministerul
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației (CIF 26369185)
pentru
Institutul
Naţional
de
Cercetare-Dezvoltare
în
Construcţii,
Urbanism
şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă
"URBAN-INCERC
(CIF
26752660)

Ordonatorul/
Administratorul la care se
transferă bunurile
(CIF şi denumirea)
Ministerul Cercetării, Inovării
şi Digitalizării (CIF26369185)
pentru
Institutul
Naţional
de
Cercetare-Dezvoltare
în
Construcţii,
Urbanism
şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă
"URBAN-INCERC
(CIF 26752660)

150067

Dezvoltării
Ordonanţă de urgenţă
nr. Clădire (spaţii birouri în bloc Ministerul
Lucrărilor
Publice
și
212/2020 privind stabilirea unor Ministere Latura Nord )
Administrației
măsuri la nivelul administraţiei
(CIF26369185)
publice
centrale
şi
pentru
pentru
modificarea şi completarea unor
Institutul Naţional de
acte normative;
Cercetare-Dezvoltare în
Hotărârii Guvernului nr.371/2021
Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
privind organizarea şi funcţionarea
(CIF 12654670)
Ministerului Cercetării, Inovării şi
Digitalizării;
Hotărârea Guvernului
nr.1122/2004 privind organizarea
şi funcţionarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
OUG nr. 96/2012 privind
stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea unor acte
normative

Ministerul Cercetării, Inovării
şi Digitalizării
(CIF26369185)
pentru
Institutul
Naţional
de
Cercetare-Dezvoltare
în
Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
(CIF 12654670)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În baza prevederilor art.5 din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi ale art.4
alin. 2 din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, structura Guvernului s-a
modificat ceea ce a impus şi reactualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului. Prin urmare s-au constatat nerealizarea tuturor formalităţilor necesare în vederea
actualizării datelor înscrise Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în
vederea transferării în totalitate între ordonatorii principali a bunurilor imobile aflate în domeniul
public al statului, bunuri imobile pentru care nu se schimbă regimul juridic.
Urmare a prevederilor art.4 alin 2 din Ordonanţă de urgenţă nr. 212/2020 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării s-a înfiinţat prin Hotărârea Nr. 371/2021,
iar institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului
Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Astfel, la poziţia 30 este menţionat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC”, iar la poziţia 40 este menţionat
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti ale căror bunuri imobile
aflate în domeniul public al statului sunt înscrise în prezent cu descrierea tehnică din anexa nr.10 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în administrarea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Pentru finalizarea formalităţilor necesare actualizării datelor înscrise în Inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are dreptul să
iniţieze acte normative de modificare/reactualizare a inventarului statului pentru institutele naţionale

de ceretare-dezvoltare aflate în coordonarea sa, în baza prevederilor Ordinului nr. 1718/2011 pentru
aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu completările ulterioare.
2. Schimbări preconizate
Prin prezentul act normativ imobilele aflate în domeniul public al statului în administrarea
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înscrise la nr. MFP 99689, 99690,
99691, 99692, 99693, 100011, 100012, 100100, 100101, 100102, 100103, 100104,100105, 144392,
150067, având descrierea tehnică din anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare, se transferă în totalitate în administrarea Ministerului Cercetării, Inovării şi
Digitalizării.
Transferul în totalitate al bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului între cei doi
ordonatorii principali nu schimbă regimul juridic şi datele de identificare (descrierile tehnice) ale
acestora, fiindu-le incidente prevederile art. 2^1 lit.b) din Anexa la Ordinul nr. 1.718/2011 pentru
aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului reglementează modul de întocmire şi actualizare a inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, cu completările ulterioare.
3. Alte informaţii Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impact macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii Nu sunt.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) Indicatori
1

Anul

Următorii patru

Media pe

curent

ani

cinci ani

2

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.

impozit pe profit

ii.

impozit pe venit

b) bugete locale
i.

impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.

contribuţii de asigurări

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.

cheltuieli de personal

ii.

bunuri şi servicii

b) bugete locale:
i.

cheltuieli de personal

ii.

bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.

cheltuieli de personal

ii.

bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare

3

4 5

6

7

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor

veniturilor

şi/sau

cheltuielilor

bugetare
7. Alte informaţii

Nu sunt.
Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ):
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
Prezentul proiect de act normativ modifică:
- Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
"URBAN-INCERC";
- Hotărârea nr.1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti;
- anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ este necesară elaborarea unor
acte normative individuale pentru reactualizarea datelor de patrimoniu ale Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBANINCERC" şi respectiv ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T.
Bucureşti.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerul
Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
științifică din România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerul
Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ precum şi Consiliului Economic şi Social.
6. Alte informaţii Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerul Cercetării, Inovării şi
Digitalizării în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații Nu sunt.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii Nu sunt.
Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind
modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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