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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii
organizatorice, a num„rului maxim de posturi ∫i a Regulamentului de organizare
∫i func˛ionare ale Oficiului Rom‚n pentru Adop˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.433/2004 privind
aprobarea structurii organizatorice, a num„rului maxim de
posturi ∫i a Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare ale
Oficiului Rom‚n pentru Adop˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Num„rul maxim de posturi al Oficiului Rom‚n
pentru Adop˛ii este de 40, exclusiv demnitarul.“
2. Anexa nr. 1 cuprinz‚nd structura organizatoric„ a
Oficiului Rom‚n pentru Adop˛ii se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta hot„r‚re.
3. Titlul capitolului V din anexa nr. 2 îRegulament de
organizare ∫i func˛ionare al Oficiului Rom‚n pentru
Adop˛ii“ va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL V
Serviciul economic, resurse umane ∫i administrativ“
4. Partea introductiv„ a alineatului (1) al articolului 8
din anexa nr. 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Serviciul economic, resurse umane ∫i
administrativ are Ón componen˛a sa Compartimentul
financiar-contabilitate ∫i Compartimentul resurse umane ∫i
administrativ ∫i are urm„toarele atribu˛ii principale:“.
5. La alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 2, literele c)
∫i m) vor avea urm„torul cuprins:
îc) urm„re∫te angajarea patrimonial„ a Oficiului, Ón baza
aprob„rii conducerii acestuia, cu avizul Biroului juridic,
Óntocme∫te ∫i verific„ balan˛a de venituri ∫i cheltuieli a
Oficiului, darea de seam„ contabil„ ∫i raportul explicativ;
..........................................................................................
m) Óntocme∫te titluri executorii, Ón condi˛iile legii, cu
avizul Biroului juridic, ∫i urm„re∫te recuperarea prejudiciilor
aduse Oficiului, asigur„ ridicarea ∫i depunerea de
numerar;“.
6. Alineatul (4) al articolului 8 din anexa nr. 2 se abrog„.
7. Dup„ capitolul V din anexa nr. 2 se introduce un nou
capitol, capitolul V1, cu urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL V1
Biroul juridic
Art. 8 1 . — Biroul juridic
principale:

are urm„toarele atribu˛ii

a) efectueaz„ studii, analize ∫i documenta˛ii privind
oportunitatea ini˛ierii sau modific„rii unor acte normative, Ón
raport cu fenomenele ce apar Ón aplicarea reglement„rilor
legale Ón vigoare;
b) particip„ la elaborarea proiectelor de acte normative
Ón domeniul adop˛iei;
c) face propuneri pentru solu˛ionarea unor probleme
rezultate din aplicarea legisla˛iei Ón domeniul adop˛iei;
d) avizeaz„, din punct de vedere al tehnicii legislative ∫i
al corel„rii cu prevederile altor reglement„ri, toate proiectele
de acte normative ini˛iate de ministere ∫i organe centrale
care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de
domeniul de activitate al Oficiului;
e) avizeaz„ legalitatea contractelor civile ∫i comerciale
prin care este angajat„ r„spunderea patrimonial„ a
Oficiului;
f) asigur„ reprezentarea Oficiului Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti;
g) particip„ la organizarea ∫i urm„rirea ac˛iunilor de
informare privind legisla˛ia Ón domeniul adop˛iei, prin
instruiri, simpozioane, promovare Ón mass-media;
h) ofer„ informa˛ii de natur„ juridic„ Ón domeniul adop˛iei
persoanelor fizice ∫i juridice interesate ∫i rezolv„ orice alte
lucr„ri cu caracter juridic Ón domeniul de activitate al
Oficiului.“.
8. Dup„ capitolul VI din anexa nr. 2 se introduce un nou
capitol, capitolul VI1, cu urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VI1
Serviciul strategii ∫i programe
Art. 9 1 . — Serviciul strategii ∫i programe are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) identific„ surse de finan˛are interne ∫i externe pentru
studii, programe, proiecte, prognoze legate de sistemul
na˛ional de adop˛ii ∫i coordoneaz„ implementarea acestora;
b) elaboreaz„ ∫i propune spre aprobare strategia
na˛ional„ Ón domeniul adop˛iei;
c) monitorizeaz„ implementarea strategiei na˛ionale Ón
domeniul adop˛iei;
d) elaboreaz„ ∫i monitorizeaz„ implementarea strategiei
de comunicare ∫i imagine a Oficiului;
e) sprijin„ realizarea de programe interne ∫i
interna˛ionale Ón domeniul adop˛iei;
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f) elaboreaz„ ghiduri ∫i metodologii Ón domeniul
promov„rii adop˛iei na˛ionale;
g) monitorizeaz„ respectarea principiilor ∫i normelor
stabilite prin Conven˛ia de la Haga ∫i Conven˛ia cu privire
la drepturile copilului, adoptat„ de Adunarea General„ a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificat„
prin Legea nr. 18/1990, republicat„;
h) elaboreaz„ studii, rapoarte, cercet„ri, materiale
informative privind adop˛ia;
i) analizeaz„ rapoartele organismelor interna˛ionale ∫i
ale organiza˛iilor neguvernamentale, precum ∫i rapoarte ale
altor institu˛ii referitoare la adop˛ie;
j) asigur„ Óndrumarea metodologic„ a activit„˛ilor
serviciilor destinate adop˛iei;

k) men˛ine leg„tura permanent„ cu direc˛iile generale de
asisten˛„ social„ ∫i protec˛ia copilului ∫i cu autorit„˛ile
locale, precum ∫i cu organiza˛iile neguvernamentale ∫i cu
al˛i reprezentan˛i ai societ„˛ii civile;
l) promoveaz„ ∫i sprijin„ formarea ini˛ial„ ∫i continu„ a
speciali∫tilor care ac˛ioneaz„ Ón domeniul protec˛iei copilului
∫i adop˛iei.“
Art. II. — Prevederile prezentei hot„r‚ri intr„ Ón vigoare
la data de 1 ianuarie 2006.
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.433/2004 privind
aprobarea structurii organizatorice, a num„rului maxim de
posturi ∫i a Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare ale
Oficiului Rom‚n pentru Adop˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Secretarul de stat
al Oficiului Rom‚n pentru Adop˛ii,
Theodora Bertzi
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.075.
ANEX√
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.433/2004)
Num„rul maxim de posturi = 40 (exclusiv demnitarul)
STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A OFICIULUI ROM¬N PENTRU ADOPﬁII

Secretar de stat

Cabinet

Secretar general
Compartimentul audit

Serviciul economic,
resurse umane ∫i
administrativ

Biroul juridic

Biroul de eviden˛„
adop˛ii

Serviciul strategii ∫i
programe
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind asisten˛a acordat„ de statul rom‚n, cu titlu gratuit, pentru Afganistan,
Ón vederea form„rii de speciali∫ti Ón domenii de interes pentru acest stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea a 5 burse de studii
universitare sau postuniversitare complete Ón Rom‚nia
pentru tineri din Afganistan, Ón domenii de interes pentru
partea afgan„.
Art. 2. — Cele 5 burse vor fi acordate anual pe durata
a 5 ani universitari, Óncep‚nd cu anul universitar
2005/2006.
Art. 3. — Bursele acordate de statul rom‚n constau Ón:
a) proces de Ónv„˛„m‚nt gratuit;
b) burs„ lunar„, la cuantumul stabilit pentru to˛i cet„˛enii
str„ini, bursieri ai statului rom‚n, pe toat„ perioada anului
calendaristic, inclusiv pe perioadele vacan˛elor aferente,
precum ∫i pentru perioada p‚n„ la sus˛inerea examenului
terminal din sesiunea imediat urm„toare finaliz„rii studiilor
∫i 30 de zile dup„, pentru ob˛inerea diplomei aferente;

c) asisten˛„ medical„ Ón regimul studen˛ilor rom‚ni, pe
perioada ∫ederii;
d) cazare gratuit„ Ón c„minele studen˛e∫ti, pe perioada
∫ederii;
e) transport intern Ón regimul studen˛ilor rom‚ni, pe
perioada ∫ederii;
f) transport interna˛ional gratuit la Ónceperea ∫i
finalizarea studiilor.
Art. 4. — (1) Finan˛area cheltuielilor determinate de
aplicarea prezentei hot„r‚ri se asigur„ din bugetul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, pentru anul 2005.
(2) Pentru anii de studii urm„tori finan˛area cheltuielilor
se asigur„ anual de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Dumitru Miron,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.076.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 368/2005
privind aprobarea Programului Cercetare de Excelen˛„ — CEEX
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La punctul 4.3 îStructura programului“
din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 368/2005 privind
aprobarea Programului Cercetare de Excelen˛„ — CEEX,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 392
din 10 mai 2005, modulul (iv) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
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î(iv) modulul de dezvoltare a infrastructurii pentru
evaluarea ∫i certificarea conformit„˛ii, prin care sunt
sus˛inute: proiecte de extindere ∫i Ómbun„t„˛ire a
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infrastructurii, precum ∫i a serviciilor oferite de laboratoare
de experimentare ∫i testare, laboratoare de etalonare ∫i
organisme de certificare“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Dumitru Miron,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.077.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suportul financiar acordat participan˛ilor rom‚ni la Programul îLIFE — Natura“
al Comunit„˛ii Europene pentru anii 2005—2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata, Ón limita echivalentului Ón lei,
a sumei de 220.417 euro, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, reprezent‚nd suportul
financiar acordat participan˛ilor rom‚ni la Programul
îLIFE — Natura“ al Comunit„˛ii Europene pentru anii
2005—2007.

Art. 2. — (1) Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ din
prevederile bugetare ale Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor pe anii 2005, 2006 ∫i 2007, Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare.
(2) Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la art. 1 se va
calcula pe baza cursului de schimb leu/euro Ón vigoare la
data pl„˛ii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.078.
ANEX√
SUPORTUL FINANCIAR

acordat participan˛ilor rom‚ni la Programul îLIFE — Natura“
al Comunit„˛ii Europene pentru anii 2005—2007
Contribu˛ia beneficiarului rom‚n (Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Cara∫Severin), conform Contractului LIFE04NAT/RO/000225:
Anul

2005
2006

Contribu˛ia beneficiarului
(euro)

25.000
56.477

Contribu˛ia beneficiarului rom‚n (Administra˛ia Na˛ional„ îApele
Rom‚ne“, Direc˛ia Apelor Dobrogea—Litoral), conform Contractului
LIFE04NAT/RO/000220:
Anul

2005
2006
2007

Contribu˛ia beneficiarului
(euro)

42.000
50.000
46.940
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimb„rii
denumirii amplasamentului obiectivului de investi˛ii abandonat, situat Ón municipiul Bucure∫ti,
Bd. Unirii, sectorul 3, din îCentrul de Crea˛ie ∫i Cultur„ — C‚ntarea Rom‚niei“ Ón îEsplanada“
∫i aprobarea programului prioritar de reconversie func˛ional„ a acestuia
∫i de finalizare a construc˛iilor existente
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Articolul 4 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 373/2004 pentru aprobarea schimb„rii denumirii
amplasamentului obiectivului de investi˛ii abandonat, situat
Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Unirii, sectorul 3, din îCentrul
de Crea˛ie ∫i Cultur„ — C‚ntarea Rom‚niei“ Ón îEsplanada“
∫i aprobarea programului prioritar de reconversie func˛ional„
a acestuia ∫i de finalizare a construc˛iilor existente,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 279
din 30 martie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — Cheltuielile privind finan˛area programului
prev„zut la art. 2 se suport„ din prevederile bugetare
aprobate Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, Ón condi˛iile legii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.079.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru finan˛area consultan˛ei juridice ∫i financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat
îEsplanada“, precum ∫i pentru cofinan˛area asisten˛ei tehnice asigurat„ de grantul olandez
administrat de Ministerul Finan˛elor Publice
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de
992,50 mii lei (RON), la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i
comunica˛ii“, titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
finan˛area consultan˛ei juridice ∫i financiare aferente
proiectului de parteneriat public-privat îEsplanada“, precum
∫i pentru cofinan˛area asisten˛ei tehnice asigurat„ de

grantul olandez administrat de Ministerul Finan˛elor
Publice.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
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Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului

principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.080.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unei construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situat„ Ón municipiul Sibiu, Calea Popl„cii nr. 85,
jude˛ul Sibiu, identificat„ potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iei prev„zute la art. 1 se face Ón vederea scoaterii
din func˛iune ∫i cas„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i casarea
construc˛iei, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.081.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Adresa imobilului

Municipiul Sibiu,
Calea Popl„cii nr. 85,
jude˛ul Sibiu

Persoana juridic„
Ón a c„rei administrare
se afl„ imobilul

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile imobilului
care trece Ón domeniul
privat al statului

Depozit — Pavilion nr. 08
Suprafa˛a construit„ = 93,30 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 93,30 m2
Anul construc˛iei: 1979
Valoarea contabil„ = 238.492.800 lei
Nr. de inventar la M.F.P. — 96722 (par˛ial)

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 853/21.IX.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Vatra Dornei
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil situat Ón
municipiul Vatra Dornei, Str. Dornelor nr. 20, jude˛ul
Suceava, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului

Vatra Dornei ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Vatra Dornei, jude˛ul Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.082.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Vatra Dornei ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Vatra Dornei, jude˛ul Suceava

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul
Vatra Dornei,
Str. Dornelor
nr. 20,
jude˛ul Suceava

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor

Municipiul Vatra
Dornei ∫i
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Vatra Dornei,
jude˛ul Suceava

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Imobil format din: cl„dire corp principal S+P+2
∫i patru anexe P:
Suprafa˛a total„ construit„ = 405,10 m2
Suprafa˛a total„ desf„∫urat„ = 995,74 m2
Valoarea total„ a cl„dirilor = 6.655.748.027 lei
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 884 m2
Valoarea terenului = 320.400.000 lei

Num„rul atribuit
de Ministerul
Finan˛elor
Publice,
conform
Hot„r‚rii
Guvernului
nr. 2.060/2004
(codul
de clasificare
al imobilului)
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