HOTĂRÂRE
privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului
Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de
Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R.
București în vederea reîntregirii unui imobil, precum și transmiterea unei părți din imobilul reîntregit
în folosință cu titlu gratuit Ministerului Educației Naționale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 869 și al
art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, al art.20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1)

Se aprobă trecerea, imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate cu

nr. MFP 154460 și 154461, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea
Ministerului Cercetării și Inovării - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R București, conform datelor prezentate în
Anexa nr.1.
(2)

Se aprobă comasarea imobilele și actualizarea datelor menționate la alin 1 cu imobilul

înregistrat cu nr. MFP 399 în vederea reîntregirii imobilului și actualizarea datele privind descrierea
tehnică și valoarea de inventar a întregului imobil, conform datelor prezentate în Anexa nr.2.
ART. 2
Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Ministerului Educației
Naționale pentru instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, a etajului 7 din
imobilul menționat la art.1 alin.2 cu obligativitatea suportării cotei-părți din cheltuielile comune,
conform datelor prezentate în Anexa nr.3.

ART. 3
După expirarea perioadei de folosință gratuită de 49 de ani sau în cazul în care nu se respectă destinația
părții de imobil prevăzut la art.2 acesta revine în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi
Teledetecţiei – I.G.R București, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
ART.4
Predarea - preluarea bunului imobil prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol, încheiat între părțile
interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART.5
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și
Inovării își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ – valorică și, împreună cu
Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
ART.6
Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

Sorin Mihai GRINDEANU

Anexa nr.1
Datele de identificare
privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului
Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București în
vederea reîntregirii unui imobil
Nr.
inv.
M.F.

Cod de
Clasificatie

Denumire

154460

8.29.06

Clădire

154461

8.29.06

Clădire

Persoana juridică de la
care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite
imobilul

Situația juridică

Descriere tehnică
(pe scurt)
Ministerul
Educației Ministerul Cercetării și Inovării - Etajele 9 - 12
Naționale
Institutul Naţional de Cercetare - CF 89605
CUI 13729380
Dezvoltare în Domeniul Geologiei,
Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei
– I.G.R Bucureşti
CUI 1581793
CF 89605
Ministerul
Educației Ministerul Cercetării și Inovării - Etajele 7-8,
Naționale
Institutul Naţional de Cercetare - cu
CUI 13729380
Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Suprafața utilă = 1479,57 mp.
Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei CF 89605
– I.G.R Bucureşti
CUI 1581793
CF 89605

Adresa
Municipiul
București,
Str. Caransebeș
nr.1, sector 1

Valoarea de
inventar (lei)
1.156.898

Municipiul
1.675.647
București,
Str. Caransebeș
nr.1, sector 1

Anexa nr.2

Datele de identificare
privind descrierea tehnică și valoarea de inventar, actualizate, ale întregului imobil M.F nr.399
1. Ordonator principal de credite

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

36904048

(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

399

8.29.06

Complex
laboratoare și
clădire sediu

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 2S+P+12 =
Subsol = 711,85 mp
Demisol = 706,85 mp
Parter= 703,03 mp
Etaj 1 = 686,26 mp
Etaj 2= 701,38 mp
Etaj 3= 745,08 mp
Etaj 4 = 699,54 mp
Etaj 5 = 737, 51 mp

Vecinătăţi
(după caz,
pe scurt)

Adresa

Municipiul
București,
Str.
Caransebeș
nr.1, sector 1

Anul
dobândir
ii / dării
în
folosinţă

Valoare de
inventar (lei)

1976

5.907.421

Baza legală

HG
1302/1996

Situaţia
juridică

Tip
bun

În
administrare

Imobil

Etaj 6 = 733,27 mp
Etaj 7 = 731,32 mp
Etaj 8 = 748,25 mp
Etaj 9 = 751,59 mp
Etaj 10 = 730,49 mp
Etaj 11= 736, 92 mp
Etaj 12 = 751,45 mp
Etaj 13 = 218,11 mp

S teren = 3300,55mp

Anexa nr.3

Datele de identificare
Ale unei părți din imobilul M.F nr.399 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de
Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București, care se transmite pe o perioadă de 49 de ani, în
folosință gratuită Ministerului Educației Naționale pentru instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia

Nr.MF

Codul de Denumirea
clasificare bunului

Adresa

399
parțial

8.29.06

Municipiul Etaj 7 =
București,
731,32 mp
Str.
Caransebeș
nr.1, sector
1

Imobil
parțial 399

CF 89605

Descrierea
tehnică

Valoarea
de
inventar totală a
bunului din care
se
transmite
partea de imobil
care
face
obiectul
transmiterii (lei)

5.907.421

Valoarea părții Valoarea părții Persoana juridică de la care
bunului care bunului care nu se transmite partea din
se transmite se transmite (lei) imobil
(lei)

837.328,63

5.070.092,4

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul, în folosință
gratuită

Ministerul Cercetării și Ministerul Educației
Inovării
Institutul Naționale
Naţional de Cercetare - CUI 13729380
Dezvoltare în Domeniul
Geologiei,
Geofizicii,
Geochimiei şi Teledetecţiei
– I.G.R Bucureşti
CUI 1581793
CF 89605

