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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 6 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. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
26336, 26843, 27185, 27502, 34136, 34408, 35351, 35584,
35896, 35897, 36143, 36144, 36145, 37669, 38148, 38136,
38481, 38658, 39713, 39714, 39716, 39717, 62032, 62068,
101505, 145226, 150145, 150146” din anexa nr. 6 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3.
Art. IV. — Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21
decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
Art. V. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. I. — Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului a bunurilor având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. II. — Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile
înscrise la pozițiile „nr. MF 26334, 37343, 39181, 39184, 40405,
62064, 62065” din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. III. — Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise
în domeniul public al statului la pozițiile „nr. MF 39–60, 26333,
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PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 21 aprilie 2008.
Nr. 449.
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ANEXA Nr. 1

D

ale imobilului aflat în administrarea Complexului Național Muzeal Modova
1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii și Cultelor

4540720

Complexul Național Muzeal Moldova

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub
autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de
cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu
capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din
patrimoniul de stat

Date de identificare
Cod de
clasificare

8.26

Denumire
Descriere tehnică (pe scurt)

Turnul de strajă al
Palatului Culturii

S+P+E; situat pe latura
vestică a Palatului Culturii

Vecinătăți
(după caz, pe scurt)

Adresa

Județul Iași, municipiul
Iași, str. Palat nr. 1

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

Valoarea
de
inventar
(lei)

1993

10
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D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii și Cultelor

10272223

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub
autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de
cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu
capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din
patrimoniul de stat

Date de identificare
Cod de
clasificare

Vecinătăți
(după caz, pe
scurt)

3 camere, suprafața totală
49,05 mp

Județul Covasna,
municipiul Sfântu Gheorghe,
Str. Căminului bl. 32, sc. A,
et. III, ap. 14

fiz
i

Apartament

Adresa

ce

Descriere tehnică (pe scurt)

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

Valoarea
de
inventar
(lei)

2004

19.550

pe

rs
o

an

el

or

8.29.06

Denumire

a

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ite

ale imobilului aflat în administrarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Giurgiu
4192812

Ministerul Culturii și Cultelor

ra

tu

1. Ordonator principal de credite

ăr

ii
g

2. Ordonator secundar de credite

5798605

rm

3. Ordonator terțiar de credite

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
Patrimoniul Cultural Național Giurgiu
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4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub
autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de
cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu
capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din
patrimoniul de stat

8.29.06

es

Denumire

D

Cod de
clasificare

Date de identificare

Descriere tehnică (pe scurt)

Sediu

Vecinătăți
(după caz, pe
scurt)

2 corpuri, Sc=141 mp,
teren aferent 693 mp

Adresa

Județul Giurgiu,
municipiul Giurgiu,
Str. Livezilor nr. 3

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

Valoarea
de
inventar
(lei)

2006

262.500

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor aflate în administrarea Centrului de Cultură Arcuș
1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii și Cultelor

13705917

Centrul de Cultură Arcuș

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub
autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de
cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu
capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din
patrimoniul de stat
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Date de identificare
Denumire
Descriere tehnică (pe scurt)

Lucrare de artă
„Bostan”

8.28

Lucrare de artă
„Masă”

8.28

Lucrare de artă
„Hartă 2”

8.28

Lucrare de artă
„Masă cu mere”

8.28

Lucrare de artă
„Zmeu”

8.28

Lucrare de artă
„Oglindă”

8.28

Lucrare de artă
„Nichita Stănescu –
bust”
Lucrare de artă
„Peisaj”
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8.28

8.28

Lucrare de artă
„Peisaj din Arcuș I”

8.28

Lucrare de artă
„Natură statică”

8.28

Lucrare de artă
„Țărm nemărginit”

8.28

Lucrare de artă
„Structuri florale”

8.28

Lucrare de artă
„Compoziție”

8.28

Lucrare de artă
„Peisaj din Arcuș II”

2003

8.000

mobil

2003

1.600

mobil

2003

1.800

mobil

2003

1.000

mobil

2003

800

mobil

2003

850

mobil

2003

850

mobil

2003

850

mobil

2004

1.210

mobil

2004

2.000

mobil

2004

10.000

mobil

2004

1.600

mobil

2004

330

mobil

2004

2.000

mobil

2004

2.255

mobil

2004

2.050

mobil

2004

820

mobil

2004

330

mobil

fiz
i

8.28

or

Lucrare de artă
„Nuc între ierburi”

mobil

el

8.28

an

Lucrare de artă
„Semn”

rs
o

8.28

10.800

pe

Lucrare de artă
„Ipostaze”

a

8.28

2003

Tip bun

ite

Lucrare de artă
„Stare II”

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493
Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

Valoarea de
inventar (lei)

tu

8.28

Autor: Dan Constantinescu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 61x50 cm
Autor: Mircea Munteanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 65x50 cm
Autor: Iuri Isar
Tehnică: gravură
Dimensiuni: 70x56 cm
Autor: May Oana Isar
Tehnică: textilă, tapiserie
Dimensiuni: 50x40 cm
Autor: Ștefan Pristavu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 55x65 cm
Autor: Ștefan Pristavu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 54x65 cm
Autor: Mariana Câmpeanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 51x73 cm
Autor: Mariana Câmpeanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 50x70 cm
Autor: Mariana Câmpeanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 50x70 cm
Autor: Simona Tănăsescu
Tehnică: mixtă
Dimensiuni: 100x70 cm
Autor: Caius Rotaru
Tehnică: bronz
Dimensiuni: 2x30x8 cm
Autor: Gheorghe Tănase
Tehnică: ipsos
Dimensiuni: 90x50x40 cm
Autor: Simion Crăciun
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 54x38 cm
Autor: Teodora Coltofeanu
Tehnică: acuarelă
Dimensiuni: 35x48 cm
Autor: Dorin Coltofeanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 54x65
Autor: Ion Sălișteanu
Tehnică: acrilic pe pânză
Dimensiuni: 55x55 cm
Autor: Ion Sălișteanu
Tehnică: acrilic pe pânză
Dimensiuni: 55x55 cm
Autor: Simona Tănăsescu
Tehnică: mixtă
Dimensiuni: 50x70 cm
Autor: Teodora Coltofeanu
Tehnică: acuarelă
Dimensiuni: 35x48 cm

ra

Lucrare de artă
„Semn IV”

ii
g

8.28

Adresa

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ce

Cod de
clasificare
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Date de identificare
Cod de
clasificare

Denumire

Tip bun

Lucrare de artă
„Mărțișor”

Autor: Constantin
Gheorghe
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 61x43 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

2.450

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Înserare”

Autor: Constantin
Gheorghe
Tehnică: pastel
Dimensiuni: 50x40 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

1.050

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Fereastră gotică”

Autor: Mariana
Moroșanu Popa
Tehnică: lemn
Dimensiuni: 70x38x23 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

1.500

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Arcuș 05 (I)”

Autor: Mihai Chiuaru
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 90x90 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

2.450

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Arcuș 05 (II)”

Autor: Mihai Chiuaru
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 40x40

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

1.050

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Arlechin”

Autor: Augustin
Costinescu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 40x30 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

2.050

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Dans”

Autor: Augustin
Costinescu
Tehnică: ceracolor și tuș
Dimensiuni: 50x40 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

350

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Vas cu flori 2”

Autor: Hajdu Julia Katalin
Tehnică: pastel
Dimensiuni: 35x25 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

200

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Vas cu flori”

Autor: Hajdu Julia Katalin
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 40x47 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Vas cu flori 1”

Autor: Hajdu Julia Katalin
Tehnică: pastel
Dimensiuni: 35x25 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

200

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Coș cu flori”

Autor: Hajdu Julia Katalin
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 40x47 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Peisaj livadă”

Autor: Andrei Vlăduț
Efremov
Tehnică: acuarelă
Dimensiuni: 36x23 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Peisaj montan”

Autor: Andrei Vlăduț
Efremov
Tehnică: acuarelă
Dimensiuni: 45x25 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2005

700

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Ferestre la Brebu”

Autor: Dan Palade
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 65x55 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2006

3.174,39

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Grădină la castel”

Autor: Andrea Palade
Flondor
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 30x50 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.292,62

mobil
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8.28

tu

Adresa

Valoarea de
inventar (lei)

us

Descriere tehnică (pe scurt)

Anul
dobândirii/dării
în folosință
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Date de identificare

Cod de
clasificare

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Denumire
Adresa

Tip bun

Lucrare de artă
„Arcuri pe lac”

Autor: Claudius Benone
Pepine
Tehnică: acuarelă
pe pânză
Dimensiuni: 60x45 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

1.763,55

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Arcuș”

Autor: Diana Margareta
Cepleanu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 80x80 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.527,10

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Floarea
de mușcată”

Autor: Florica Peia
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 50x80 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Oglinda apei”

Autor: Marian Dobre
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 80x80 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Struguri și
trandafiri”

Autor: Horea Paștina
Tehnică: ulei-carbon
Dimensiuni: 46,7x39,4 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.529,50

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Luminiș (Arcuș) I”

Autor: Mihai Sârbulescu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 50x40 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Portret de secui”

Autor: Mihai Zigman
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 60x60 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Amintire”

Autor: Claudia Laura
Zigman
Tehnică: mixtă
Dimensiuni: 70x50 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Jurnalul de la
Arcuș”

Autor: Ioan Aron Țăroi
Tehnică: mixtă
Dimensiuni: 50x70 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

5.500

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Luminiș (Arcuș) II”

Autor: Mihai Sârbulescu
Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 50x40 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

2.470,65

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Spiritul locului”

Autor: Mihai Zigman
Tehnică: mixtă
Dimensiuni: 70x50 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

1.500

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Poartă din Arcuș”

Autor: Victoria Țăroi
Tehnică: apă — acrilice
pe hârtie
Dimensiuni: 50x70 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.000

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Poartă din Arcuș”

Autor: Victoria Țăroi
Tehnică: creion și acrilice
pe hârtie
Dimensiuni: 65x50 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek nr. 493

2006

3.000

mobil

8.28

Lucrare de artă
„Sărbătoare la
castel”

Autor: Claudia Laura
Zigman
Tehnică: tempera
Dimensiuni: 70x50 cm

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

2006

2.500

mobil

D

es

tin

at

ex

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

8.28

cl

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoarea de
inventar (lei)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Imobil

Casa Jianu

37343

39181

39184

62064

62065

40405

26334

1

2

3

4

5

6

7

Denumirea

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ex
iv

us
in

I N V E N TA R U L

Orașul Săliște, Piața Junilor

fo nr. 1.317, județul Sibiu
rm
Județ:
oraș Sinaia;
ă Prahova;
Str. rPeleșului
nr: 2;
ii
gr
at
ui
te
a
pe
rs
oa
ne
lo
ce

3434012

4192812

Muzeul Național Peleș

Biblioteca Națională a României

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte
și Patrimoniul Cultural Național Botoșani

ANEXA Nr. 3

Oficiul Național al Monumentelor Istorice

Oficiul Național al Monumentelor Istorice

Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
Patrimoniul Cultural Național Bistrița-Năsăud

Persoana juridică la care se afla în administrare imobilul

Ministerul Culturii și Cultelor

rf
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului izi

Muzeul Pelișor și construcții speciale

Depozit carte

at
cl

Municipiul București, sectorul 1,
str. Arh. Ion Mincu nr. 19
Municipiul Constanța, bd. Tomis
nr. 20, județul Constanța
Municipiul Caracal, str. Negru Vodă
nr. 1, județul Olt

tin

Casa Muzeu Beatrice și Hrandt Avakian

es

Municipiul București, sectorul 1,
Calea Victoriei nr. 107

D

Municipiul Bistrița,
piața Petru Rareș nr. 1, județul
Bistrița-Năsăud

Adresa

Muzeul de Artă Decorativă Palatul Știrbey

Clădirea Inspectoratului
pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Nr.
MF

Nr.
crt.

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor care ies din domeniul public al statului ca urmare a retrocedărilor

ANEXA Nr. 2
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8.29.06

27185

Casa
„Alexandru
Văsescu”

Denumire

8.29.06

26843

Descriere tehnică
(pe scurt)

Clădirea
Clădire parter
Direcției
și mezanin,
Județene
Sd = 478 mp
pentru
Cultură, Culte
și Patrimoniul
Cultural
Național
Caraș-Severin

Denumire
Adresa

rm

fo

in
ăr

4494861

Anul

1990

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

or

el

an

106.294

Valoarea
de inventar
(lei)

102.517

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

ra dobândirii/
dării
tuîn folosință
ite
a
1992 pe

ii
g

Județul
Caraș-Severin,
municipiul Reșița,
Piața 1 Decembrie
1918 nr. 30—31

4192812

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

v

si

ti3228381
na
te
xc
lu

Date de identificare

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Adresa

Județul
Botoșani,
municipiul Botoșani,
Str. Unirii nr. 10

4192812

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Clădire S + P + E,
Sc = 355,31 mp,
Sd = 645,77 mp

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare
Concesionat/
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

în
administrare

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte
și Patrimoniul Cultural Național Sălaj

Ministerul Culturii și Cultelor

ce

fiz
i

Decizia
nr. 39/24.01.1992
a Prefecturii
Județului
Caraș-Severin

Baza legală

Situația
juridică
actuală
Concesionat/
închiriat/
În administrare/
dat cu titlu
concesiune
gratuit

Situația juridică

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte
și Patrimoniul Cultural Național Caraș-Severin

Ministerul Culturii și Cultelor

în
Decizia
nr. 175/27.04.1990 administrare
a Primăriei Județului
Botoșani

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

imobil

Tip bun

imobil

Tip bun
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8.29.06

38481

Clădire
S+P+E
Sc = 389 mp,
Sd = 1.422 mp,

Sc = 44 mp,

Garaj

Descriere tehnică
(pe scurt)

Clădirea
Direcției
Județene
pentru
Cultură, Culte
și Patrimoniul
Cultural
Național Sălaj

Denumire

Cod
de
clasificare

8.29.06

Nr.
MF

62068

Sediul
Direcției
Județene
pentru
Cultură, Culte
și Patrimoniul
Cultural
Național Timiș

Denumire

Clădire
S+P+E+M+
subpantă,
Sc = 486 mp,
Sd = 1.301,78 mp,
teren aferent
486 mp

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)
Adresa

at

gr

Județul Timiș,
municipiul Timișoara,
str. Episcop Augustin
Pacha nr. 8

Date de identificare

2483483

Județul Sălaj,

Județul Sălaj,
municipiul Zalău,
Piața Iuliu Maniu
nr. 13

Adresa

exmunicipiul Zalău,
Piața
c Iuliu Maniu
nr.lu13
si
v
in
fo
rm
ăr
4192812
ii

at

tin

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

101505 8.29.06

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare

a

1991

în
administrare

în
administrare

În administrare/
concesiune

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Baza legală

ce

fiz
i

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

imobil

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte
și Patrimoniul Cultural Național Timiș

Ministerul Culturii și Cultelor

Decizia
nr. 372/16.12.1972
a Consiliului
Popular al Județului
Sălaj

Decizia
nr. 372/16.12.1972
a Consiliului
Popular al Județului
Sălaj

Baza legală

1.060.219 HG nr. 1.396/2000

Valoarea
de inventar
(lei)

or

el

an

7.085

919.504

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ui
te

1972

1972

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

Situația juridică
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Cod
de
clasificare

Imobil

Denumire

Cod
de
clasificare

8.28

Nr.
MF

34136

Muzeul
Național
de Istorie
a României

Denumire

4192952

Clădire
monumentală
neoclasică
de formă
trapezoidală; cele
4 aripi au 3 nivele
și includ o curte
interioară în care
se găsește
lapidariumul din
anii ’70; clădirea
are 4 cupole pe
colțuri

Descriere tehnică
(pe scurt)
Adresa

Municipiul București,
Calea
Victoriei, sectorul 3, Calea
Victoriei nr. 12
str.
Stavropoleos,
Str.
Poștei,
Str.
Franceză

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

1. Ordonator principal de credite
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

150146 8.29.06

Nr.
MF

4221276

4192812

a

1970

or

el

5.285

Valoarea
de inventar
(lei)

an

547.473

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ite

2005

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

DDate de identificare
es
tin
Vecinătăți
at
Descriere tehnică
Adresa
(după caz,
(pe scurt)
pe scurt) ex
cl
us București,
Sc = 270,87 mp,
Municipiul
teren aferent
sectorul
iv 2,
572 mp
str. Sfântul
in Ștefan
nr. 3
fo
rm
4192812
ăr
ii
g

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

în
administrare

HCM nr. 294/1970

ceBaza legală

fiz
i

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

imobil

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

Muzeul Național de Istorie a României

Ministerul Culturii și Cultelor

HG nr. 2.276/2006

Baza legală

Situația
juridică
actuală
Concesionat/ Tip bun
închiriat/
În administrare/
dat cu titlu
concesiune
gratuit

Situația juridică

Direcția pentru Cultură, Culte
și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului
București

Ministerul Culturii și Cultelor
10
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Cod
de
clasificare

8.28

Nr.
MF

26333

Descriere tehnică
(pe scurt)

Casă pază,
Casă pază și casă
casă de bilete de bilete: clădire
și grup sanitar din cărămidă
acoperită cu țiglă,
cu lemnărie
aparentă,
suprafața terenului
24,24 mp.
Grup sanitar:
clădire din
cărămidă cu
terasă acoperită
cu hidroizolație din
carton și bitum,
8 cabine, încălzire
centrală, apă
curentă și gaze.

Denumire
Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)
Adresa

rm

fo

in
ăr

1953

or

el

Baza legală

ce

fiz
i

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Muzeul Național Peleș

Ministerul Culturii și Cultelor

92.561,64 Ordinul ministrului
culturii nr. 92/1953

an

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

Anul
tudobândirii/
itdării
e
în folosință
a
pe

ra

ii
g

Județul Prahova,
orașul Sinaia,
Str. Peleșului nr. 2

iv

us

cl

ex

Date de identificare

at

2842935

4192812

tin

es

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Concesionat/
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

imobil

Tip bun
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8.28

26336

Clădiredepozit cu
ascensor

Depozit
tezaur,
Colecția
Peleș,
Colecția
Pelișor, arme,
pictură și
sculptură,
mobilier,
textile, artă
decorativă,
corpuri de
iluminat,
terase
(sculptură),
istorie
memoriale
(foto,
documente,
bibliotecă)

Denumire

rm

fo

in
ăr

an

rs
o

Ordinul ministrului
culturii nr. 92/1953

Baza legală

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

ce

fiz
i

în
administrare

în
administrare

Concesionat/
În administrare/
închiriat/
concesiune
dat cu titlu
gratuit

4722536

or

el

568.522,08 HG nr. 426/2004

pe

11.243,98

Valoarea
de inventar
(lei)

Situația
juridică
actuală

Ministerul Culturii și Cultelor

2004

a

1953

ite

tu

ra

ii
g

Județul Prahova,
orașul Sinaia,
str. Cumpătul nr. 12A

iv

us

cl

ex

Județul Prahova,
orașul Sinaia,
Str. Peleșului nr. 2

Adresa

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

Situația juridică

4192812

at

tin

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Clădire
D+P+E+M
cu fundație
și cadre din beton
armat, Sc = 448 mp,
Sd = 1.497 mp,
teren aferent
1.744,91 mp

57.599 piese
orfevrărie, artă
decorativă, artă
plastică,
instrumente
muzicale, vitralii,
orologie, corpuri
iluminat

Descriere tehnică
(pe scurt)

1. Ordonator principal de credite
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

150145 8.29.06

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare

imobil

mobil

Tip bun
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Cod
de
clasificare

8.28

8.29.06

8.29.06

8.29.06

Nr.
MF

39713

39714

39716

39717

Clădirea
Laboratorului
zonal de
restaurare —
conservare
Cluj-Napoca

Clădire I: piatră,
cărămidă,
acoperiș țiglă,
demisol+parter+
mansardă;
Clădire II: fundație
de beton, BCA.
curte și grădină

Casă veche:
piatră, chirpici, lut,
țiglă; Casă nouă:
piatră, BCA,
beton, acoperiș
țiglă

Casă din piatră
și beton, acoperiș
de tablă, S+P+2E,
curte interioară

Clădirea
Muzeului
Național
de Istorie a
Transilvaniei

Baza
arheologică
Sarmizegetusa
(județul
Hunedoara)

D

Case
particulare,
cimitir,
șosea

Case
particulare,
grădini

Adresa

rm

fo

in
ăr

Județul Cluj,
municipiul
Cluj-Napoca,
Calea Turzii nr. 111

1995

1977

tu1963
ite
a

1859
513.810

Valoarea
de inventar
(lei)

or

158.389

108.633

el

an

rs
o

7.467,748

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ra

ii
g

Județul Hunedoara,
comuna
Sarmizegetusa
nr. 178

Județul Cluj,
municipiul
Cluj-Napoca,
str. Constantin
Daicoviciu nr. 2

iv

us

cl

Județul Cluj,
municipiul
Cluj-Napoca,
str. Constantin
Daicoviciu nr. 2

ex

Case,
Romtelecom,
Universitatea
Tehnică,
Piața
Muzeului

at

tin

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

408.620 piese;
colecția
de arheologie
preistorică
și antică, colecția
de istorie medie
și modernă,
colecția de istorie
contemporană,
cabinetul
numismatic,
colecția de istorie
a farmaciei

Descriere tehnică
(pe scurt)

Colecția
Muzeului
Național de
Istorie a
Transilvaniei

Denumire

Date de identificare

în
administrare

în
administrare

CF nr. 115.289 — în
Cluj-Napoca
administrare

nr. 735 — Hațeg
fCF
iz
ic
e

HCM nr. 1.377/1972 în
administrare

Săpături, donații,
achiziții

Baza legală

Situația
juridică
actuală

Concesionat/
În administrare/
închiriat/
concesiune
dat cu titlu
gratuit

Situația juridică

imobil

imobil

imobil

mobil

Tip bun
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8.29.06

62032

Sediul
Muzeului
Național al
Carpaților
Răsăriteni

Casa
Memorială
„Romulus
Cioflec” Araci

Denumire

Suprafața
construită = 218 mp;
Suprafața
terenului aferent =
864 mp

14348740

4192812

Județul Covasna,
municipiul Sfântu
Gheorghe,
str. Gabor Aron nr. 16

a

2003

ite

1998

în
administrare

imobil

imobil

Tip bun

Muzeul Național de Artă Contemporană al României

Ministerul Culturii și Cultelor

ce

HG nr. 525/2003

HG nr. 486/1990 și în
HG nr. 115/1990
administrare

Baza legală

Situația
juridică
actuală

Concesionat/
închiriat/
În administrare/
dat cu titlu
concesiune
gratuit

Situația juridică

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Ministerul Culturii și Cultelor

rf
iz
i

lo

21.122

Valoarea
de inventar
(lei)

rs 219
oa
ne

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

iv Adresa
in
fo
rm
Județul Covasna,
ăr
sat Araci
ii
g

us

cl

ex

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

at

Casă țărănească Case
din sec. XIX (2
particamere, bucătărie, culare
șopron, fântână,
curte cu o
suprafață de
742 mp)

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

145226 8.29.06

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

tin

es

10272223

4192812

Date de identificare

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite
14
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ex

8.29.06

38148

Edificiul
Teatrului
Național
Cluj-Napoca

Denumire

Casă cu etaj,
din cărămidă,
acoperită cu tablă

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF
Adresa

rm

fo

in
ăr

4417168

1919

în folosință

or

el

173.586

an

Valoarea
de inventar
(lei)

20.977

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

itAnul
e
a
dobândirii/
dării p
e

1998

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

ii
g

Județul Cluj,
Municipiul ClujNapoca,
piața Ștefan cel Mare
nr. 24

4192812

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

iv

us

Date de identificare

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

4426344

cl

3. Ordonator terțiar de credite

Adresa

Municipiul București,
sectorul 2, Calea
Moșilor nr. 62-68, 70

2. Ordonator secundar de credite

at

tin

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Imobil și teren Clădire monument
istoric. Subsol
parțial 400 mp;
etajele 3,4 și 7
dintr-o clădire
P+7; teren 125 mp

Descriere tehnică
(pe scurt)

4192812

8.29.06

38658

Denumire

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare

fiz
i

în
administrare

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

Teatrul Național Marin Sorescu Craiova

Ministerul Culturii și Cultelor

ce

Decretul-lege
nr. 260/1945

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca

Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinele ministrului în
culturii nr. 1.018/1998 administrare
și 4.122/1999

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică
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8.29.06

38136

Clădirea
Teatrului
Național
Craiova

Denumire

Cod
de
clasificare

8.29.06

Nr.
MF

36143

Teatrul
Maghiar de
Stat ClujNapoca

Denumire

4288411

Politehnica,
Râul
Someș

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Adresa

rm

fo

in
ăr
a

1902

Baza legală

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Baza legală

ce

fiz
i

12.593.966 Extras de Carte
funciară
nr. 1.699/1945

Valoarea
de inventar
(lei)

or

el

an

Teatrul Maghiar de Stat

Ministerul Culturii și Cultelor

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

16.714.360 Proces-verbal de
recepție

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ite

1973

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

ii
g

Județul Cluj,
municipiul
Cluj-Napoca,
str. Emil Isac nr. 26

iv

us

cl

ex

Date de identificare

Monument
arhitectural: sală
de spectacole 857
de locuri, scenă,
săli de repetiții,

Descriere tehnică
(pe scurt)

Adresa

Județul Dolj,
municipiul Craiova,
str. Alexandru Ioan
Cuza nr. 11

4192812

at

tin

N—
Calea
București,
S — str.
Al. I.
Cuza,
V — Bloc
Lumea
Copiilor,
E—
Universitatea

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Clădire cu subsol,
demisol, parter +
3 etaje și turn al
scenei de 36 m

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală
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8.29.06

36145

O cameră
și dependințe
(locuință de
serviciu)

O cameră
și dependințe
(locuință de
serviciu)

Garsonieră

Garsonieră

Cod
de
clasificare

8.29.06

Nr.
MF

35351

Clădirea
Ateneului
Român

Denumire

Clădire cu dom
circular
(monument istoric)

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Adresa

a

1888

în
administrare

în
administrare

în
administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Baza legală

ce

fiz
i

Filarmonica George Enescu

Ministerul Culturii și Cultelor

Achiziție

Achiziție

66.373.037 Act nr.
315/23.01.1997

Valoarea
de inventar
(lei)

or

el

an

31.735

31.134

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ite

1998

1998

tu

ra

ii
g

Municipiul București,
sectorul 1,
str. Benjamin Franklin
nr. 1—3

Date de identificare

4266766

Județul Cluj,

Județul Cluj,
municipiul
Cluj-Napoca,
str. Prof. Tudor
Ciortea nr. 7, ap. 49

exmunicipiul
Cluj-Napoca,
cl
uZorilor
Str.
si nr. 39
v
in
fo
rm
ăr
4192812

at

Bloc
de
4 etaje

tin

Bloc
de
4 etaje

es

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

8.29.06

36144

fosă orchestră,
cabine artiști;
Clădirea
atelierelor;
Magazia de
decoruri III;
Sală de repetiții;
Gard barieră
mal râu Someș

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

imobil

imobil
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8.29.06

34408

Clădirea
Operei
Naționale
București

Denumire

Sd=27.000 mp,
Sc=7.320 mp,
zidărie din
cărămidă, instalații
electrice, apă,
încălzire centrală.
Compusă din:
corp central (A cu
3 nivele și B cu 4
nivele), două
anexe cu 4 nivele
(C+D)

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

rm

fo

in

Adresa

ăr

13705917

ite
a

1953

or

el

an

10.670

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

ii
g

Municipiul București,
sectorul 5,
bd. Mihail
Kogălniceanu
nr. 70—72

4192812

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

iv

us

cl

ex

Date de identificare

at

4221314

4192812

tin

es

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

în
administrare

Centrul de Cultură Arcuș

Ministerul Culturii și Cultelor

ce

fiz
i

Adresa
Ministerului
Culturii
nr. 834/21.08.1997

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Opera Națională București

Ministerul Culturii și Cultelor

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală
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Cod
de
clasificare

8.28

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

Nr.
MF

39

40

41

42

43

Clădire în stil
neogotic,
de 72 mp

Clădire în stil
neobaroc, cu două
nivele și demisol,
20 camere, 616
mp; curte 5.202
mp; pădure, parc
și lac de agrement
de 47.404 mp

cl

ex

iv

us

rm

fo

in

ăr

ra

ii
g

ite

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

a

1990

1990

Județul Covasna,
1990
comuna Arcuș, str.
Benedek Elek nr. 493

tu

1990
Centrul
Județul Covasna,
de
comuna Arcuș, str.
perfecțio- Benedek Elek nr. 493
nare
european
— CJ
Covasna

at

tin

Adresa

Valoarea
de inventar
(lei)

or

el

345.719

99.870

an

rs
o

14.687

8.292.821

830.385

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

Centrul
Județul Covasna,
1990
de
comuna Arcuș, str.
perfecBenedek Elek nr. 493
ționare
european
— CJ
Covasna

es

D

75 de sculpturi și o
tapiserie realizate
de 65 de artiști
plastici în cadrul
edițiilor 1974—
1980 ale
Simpozionului
Național de Artă

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Centrul
de
perfecționare
european
— CJ
Covasna
Centrul
Clădire anexă Un corp cu 6
de
încăperi, în
suprafață de 229 perfecțiomp, construit din nare
european
cărămidă
— CJ
Covasna
Grajduri
3 corpuri în
Centrul
suprafață de 553 de
mp (117, 80, 356) perfecțiodin care două
nare
corpuri cu
european
structură de lemn — CJ
zidită cu BCA și un Covasna
corp zidit cu
cărămidă și BCA

Capelă

Clădire
principală
Castel

Colecție de
artă
monumentală

Denumire

Date de identificare

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990

fHG
iz nr. 115/1990
ic
e

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

Baza legală

Situația
juridică
actuală

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

Concesionat/
închiriat/
În administrare/
dat cu titlu
concesiune
gratuit

Situația juridică

imobil

imobil

imobil

imobil

mobil

Tip bun
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Cod
de
clasificare

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

Nr.
MF

44

45

46

47

48

Pod din lemn

Pod arcuit din
lemn, lungime 15
m, asigură accesul
de pe mal pe
insula așezată pe
lacul de agrement
Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Adresa

rm

fo

in

ăr

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

1990

1990

tu 1990
ite
a

1990

1990

or

el

753

10.339

an

6.928

22.295

1.915

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ra

ii
g

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

iv

us

cl

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

ex

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

at

tin

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Pentru decantarea
apei de râu care
alimentează lacul
de agrement

20 mp,
împrejmuire cu
plasă de sârmă

Descriere tehnică
(pe scurt)

Îmbrăcate cu
Centrul
asfalt sau criblură de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna
Pod din beton Situat la intrarea Centrul
în incinta
de
instituției, asigură perfecțiotrecerea peste râul nare
Arcuș
european
—
CJ
Covasna

Alei și drum
de acces

Decantor

Volieră

Denumire

Date de identificare

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

ce

fiz
i

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG
nr. 486/1990
HG
nr. 115/1990

Baza legală

Situația
juridică
actuală

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

Concesionat/
În administrare/
închiriat/
concesiune
dat cu titlu
gratuit

Situația juridică

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

Tip bun
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8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

51

52

53

54

8.29.06

50

49

Zid de sprijin
consolidare
mal

Zid de sprijin
corp anexă,
pe malul
râului Arcuș

Zid de sprijin
pârâu

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Pe lungime de 2 m Centrul
de
pe malul râului
perfecțio
Arcuș
nare
european
— CJ
Covasna

3 piloni din beton

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

a

1990

1990

ite

1990

1990

1990

1990

tu

ra

exJudețul Covasna,
cl
comuna
us Arcuș,
str. Benedek
Elek
iv
nr. 493
in
fo
rm
ăr
ii
g

În stare de
Centrul
neutilizare, distrus de
de la preluare
perfecționare
european
—
CJ
Covasna
Pe o lungime de Centrul
20 m, pe malul
de
râului Arcuș
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Sistem
de alimentare
cu apă pentru
grajd

at

tin

es

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

În suprafață de 50 Centrul
mp, fără încălzire de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

D

Gard de sârmă
pentru
împrejmuirea curții
pe latura est-vest

Seră

Gard
de sârmă

or

el

51.269

3.713

an

rs
o

pe

53.295

27.002

32.219

30.154

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

ce

fiz
i

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil
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Pod

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

56

57

58

59

Fântână

Fântână

Baraj

Lac de
agrement

8.29.06

55

Denumire

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Centrul
Cu apă potabilă
pentru alimentarea de
perfecțiograjdului
nare
european
—
CJ
Covasna

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna
Cu apă potabilă
Centrul
pentru alimentarea de
clădirii principale perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Adresa

rm

fo

in

ăr

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

1990

1990

tu1990
ite
a

1990

1990

or

el

1.759

2.319

an

24.828

10.116

8.584

Valoarea
de inventar
(lei)

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ra

ii
g

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

iv

us

cl

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

ex

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

at

tin

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

es

D

Amenajare
hidrologică pentru
alimentarea lacului
de agrement

Punte din beton,
2m

În suprafață
de 0,79 ha

Descriere tehnică
(pe scurt)

Date de identificare

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

ce

fiz
i

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990

Baza legală

Situația
juridică
actuală

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

în
administrare

Concesionat/
În administrare/
închiriat/
concesiune
dat cu titlu
gratuit

Situația juridică

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

Tip bun
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8.29.06

Centrală
termică

8.28

35584

Colecția
Muzeului
„George
Apostu” —
Bacău

Denumire

Opere de artă:
280 piese

Descriere tehnică
(pe scurt)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF
Adresa

rm

fo

in
ăr

3647029

a

1990

ite
el

or

126.430

an

Valoarea
de inventar
(lei)

38.609

rs
o

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

1990

tu

ra

ii
g

Județul Bacău,
municipiul Bacău,
Str. Crângului nr. 18

4192812

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

iv

us

cl

ex

Date de identificare

at

4277986

tin

Județul Covasna,
comuna Arcuș,
str. Benedek Elek
nr. 493

4192812

Centrul
de
perfecționare
european
—
CJ
Covasna

es

D

Centrală automată
marca Romstal cu
pahar dedurizare,
pompă DAB,
rezervor de
combustibil lichid
de 4,5 t

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

60

în
administrare

în
administrare

Artexim

Ministerul Culturii și Cultelor

ce

fiz
i

Proces-verbal de
recepție a lucrărilor

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Situația
juridică
actuală

imobil

mobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Centrul de Cultură „George Apostu”

Ministerul Culturii și Cultelor

HG nr. 486/1990
HG nr. 115/1990
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ex

Sala
cinematograf
STUDIO

Sala
cinematograf
CINEMATECA
ROMÂNĂ
(EFORIE)

8.30

8.29.06

35896

35897

37669

Sala
cinematograf
UNION

8.30

Nr.
MF

Denumire

Cod
de
clasificare
Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)
Adresa

rm

fo

in
ăr

La parterul unui
bloc de locuințe
P + 8 construit
în 1939

Suprafața 2.255
mp

Imobile
de
locuințe

Municipiul București,
sectorul 5, Pasaj
Eforie nr. 2

Municipiul București,
sectorul 1, bd. Gh.
Magheru nr. 29

a

1992

1998

1998

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

72.506

745.792

800.505

HG nr. 1.063/2005

HG nr. 1.063/2005

HG nr. 1.063/2005

ce

fiz
i

Baza legală

Situația
juridică
actuală

în
administrare

în
administrare

în
administrare

imobil

imobil

imobil

Tip bun

imobil

Concesionat/ Tip bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

Concesionat/
În administrare/
închiriat/
concesiune
dat cu titlu
gratuit

Situația juridică

Arhiva Națională de Filme

Centrul Național al Cinematografiei

Ministerul Culturii și Cultelor

1.730.600 Sentința civilă
în
nr. 4.339/27.04.1994 administrare
a Judecătoriei
Sectorului 1
București

Valoarea
de inventar
(lei)

rsValoarea
deoinventar
an
(lei)
el
or

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

ite

1994

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

tu

ra

ii
g

Situată la parterul Magazine Municipiul București,
unui bloc de
sectorul 1, str. Ion
locuințe
Câmpineanu nr. 21

Descriere tehnică
(pe scurt)

iv

cl
18119242
us

Date de identificare

4. Regii autonome și companii/societăți naționale
aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute
naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz,
societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3. Ordonator terțiar de credite

Adresa

Municipiul București,
sectorul 1, Calea
Victoriei nr. 155,
bl. D1, sc. 8, et. 2

4283830

at

tin

es

D

Bloc
Victoria
Internațional

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

2. Ordonator secundar de credite

Sediul Artexim Su=273 mp;
2,57% din părți
comune, 2,195%
teren aferent

Descriere tehnică
(pe scurt)

4192812

8.29.06

27502

Denumire

1. Ordonator principal de credite

Cod
de
clasificare

Nr.
MF

Date de identificare
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse
supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

fiz
i

ce

În baza prevederilor art. 179 alin. (1), ale art. 185, 1851 și 1929 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare,
având în vedere dispozițiile pct. 8, 121, 122 și 187, aferente titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările și completările
ulterioare, se abrogă, cu excepția celor referitoare la autorizarea
funcționării în regim duty-free și duty-free diplomatic, pentru care
va fi emis un ordin al ministrului economiei și finanțelor în termen
de 15 zile de la emiterea prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor
de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată
din 7 (șapte) membri, în componența prevăzută în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate, cuprins în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
dispozițiile Ordinului ministrului economiei și finanțelor
nr. 416/2007 privind aprobarea componenței Comisiei pentru

or

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

at

D

es

tin

București, 22 aprilie 2008.
Nr. 1.269.

ex

cl

us

iv

in

p, Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
1. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare
Fiscală care coordonează activitatea de administrare —
președinte
2. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare
Fiscală care coordonează activitatea de inspecție fiscală —
vicepreședinte
3. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul
Ministerului Economiei și Finanțelor — membru;
4. Directorul Direcției de legislație în domeniul accizelor din
cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor — membru
5. Directorul general al Direcției generale de planificare
strategică și monitorizare a realizării creanțelor bugetare din
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală — membru
6. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală — membru

7. Directorul Direcției tehnici de vămuire și tarif vamal din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor — membru
N O T Ă:

În cazuri justificate, președintele Comisiei este înlocuit de
vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui,
conform prezentului ordin.
În cazul în care, în mod justificat, președintele și
vicepreședintele nu pot participa la ședință, atribuțiile
președintelui, stabilite conform prezentului ordin, se exercită de
către directorul Direcției tehnici de vămuire și tarif vamal din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor.
În cazuri justificate, la ședințele Comisiei, în locul membrilor
titulari vor participa înlocuitorii desemnați de aceștia.
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
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Art. 7. — (1) Comisia va analiza situația prezentată, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației
în vigoare.
(2) Direcția de specialitate sau Comisia are dreptul de a
solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la
operatorii economici solicitanți, cât și de la instituții ale statului ori
alți operatori economici.
Art. 8. — (1) Deciziile Comisiei pot fi luate cu votul majorității
simple din numărul total al membrilor și vor fi validate prin
semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal în
care sunt menționate acestea.
(2) Deciziile se semnează de către președintele sau
vicepreședintele Comisiei, după caz.
Art. 9. — (1) La ședințele Comisiei participă 2 funcționari din
cadrul direcției de specialitate, care vor consemna într-un
registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile
adoptate în cadrul ședinței.
(2) La lucrările Comisiei va fi invitat, după caz, câte un
reprezentant din partea:
a) Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
b) Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
c) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
d) Direcției generale politică industrială și competitivitate din
Ministerul Economiei și Finanțelor;
e) Gărzii Financiare;
f) Direcției antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală;
g) Direcției supraveghere accize și operațiuni vamale din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor;
h) Direcției de informații fiscale din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală;
i) câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de
produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legal
înființate.
(3) Invitații participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor
Comisiei, punctele de vedere exprimate de aceștia în cadrul
lucrărilor Comisiei având caracter consultativ. Invitații nu
participă la luarea deciziei de către membrii Comisiei.
(4) La lucrările Comisiei poate participa, în calitate de invitat,
reprezentantul autorității fiscale teritoriale unde s-a depus
solicitarea de autorizare, respectiv directorul executiv al direcției
județene de supraveghere accize și operațiuni vamale sau
înlocuitorul acestuia.
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CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — Atribuțiile prevăzute în sarcina autorității fiscale
centrale, conform prevederilor titlului VII „Accize și alte taxe
speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, aferente titlului VII „Accize și alte taxe
speciale”, se realizează prin intermediul Comisiei pentru
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor —
Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în
continuare Comisia, structură interdepartamentală care își
desfășoară activitatea în cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.
Art. 2. — Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin
intermediul direcției de specialitate cu atribuții de autorizare din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor — Direcția tehnici de
vămuire și tarif vamal, denumită în continuare direcția de
specialitate.
Art. 3. — (1) Comisia își desfășoară activitatea în prezența a
cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(2) Lucrările Comisiei vor fi conduse de președintele
acesteia. În situația în care președintele Comisiei lipsește,
acesta îl va desemna pe vicepreședinte pentru a conduce
lucrările.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii de
produse supuse accizelor armonizate — persoane juridice,
asociații familiale și persoane fizice autorizate —, care
desfășoară pe teritoriul României activitățile prevăzute la titlul
VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare.
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CAPITOLUL II
Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art. 4. — (1) Comisia se întrunește, de regulă, de două ori pe
lună, pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii.
(2) Comisia va fi convocată de președinte sau de
vicepreședinte, la propunerea direcției de specialitate, în scris,
cu cel puțin 3 zile înainte de data la care va avea loc ședința
Comisiei.
Art. 5. — (1) Direcția de specialitate va pune la dispoziția
membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte,
ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de direcția de
specialitate.
(2) Notele de prezentare vor fi întocmite de direcția de
specialitate în urma analizării documentației care constă, în
principal, din solicitări în vederea autorizării, sesizări primite de
la organele cu atribuții de control referitoare la activitatea
solicitantului sau a antrepozitarilor autorizați ori sesizări din
partea operatorilor economici cu referire la activitatea
solicitantului sau a antrepozitarilor autorizați.
(3) Direcția de specialitate analizează documentele
prevăzute la alin. (2) sub aspectul legalității, realității și sub
aspectul conținutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând
Comisiei note de prezentare care conțin propuneri motivate, în
vederea aprobării.
Art. 6. — (1) Notele de prezentare întocmite de direcția de
specialitate vor fi prezentate în plenul Comisiei.
(2) Suplimentar față de nota de prezentare întocmită de
direcția de specialitate pot fi puse la dispoziția membrilor
Comisiei, la cerere, orice acte care se află în documentația
prevăzută la art. 5 alin. (2).

CAPITOLUL III
Deciziile Comisiei
Art. 10. — (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative
emise numai în formă scrisă.
(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:
a) denumirea Comisiei;
b) numărul deciziei și data la care a fost emisă;
c) datele de identificare ale operatorului de produse supuse
accizelor armonizate;
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele și semnătura președintelui sau vicepreședintelui
Comisiei, în cazul în care decizia se semnează de
vicepreședinte, după caz;
h) ștampila Comisiei;
i) indicarea posibilității de a fi contestată, calea de atac și
termenul în care aceasta poate fi exercitată.
Art. 11. — (1) Decizia trebuie comunicată operatorului de
produse supuse accizelor armonizate căruia îi este destinată.
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Art. 17. — (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și
va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) obiectul plângerii prealabile;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia,
precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calității
de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se
face potrivit legii.
(2) Plângerea prealabilă se depune la sediul Autorității
Naționale a Vămilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un
organ necompetent din cadrul autorității fiscale, aceasta va fi
înaintată, în termen de maximum 5 zile de la data primirii,
direcției de specialitate din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.
Art. 18. — Plângerea prealabilă poate fi retrasă de
contestatar până la soluționarea acesteia. Comisia va comunica
contestatarului decizia prin care se ia act de renunțarea la
plângerea prealabilă.
Art. 19. — (1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia
se pronunță prin decizie.
(2) Decizia emisă în soluționarea plângerii prealabile este
definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
Art. 20. — (1) Decizia de soluționare a plângerii prealabile
se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul,
considerentele și dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele și
prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al
acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la
direcția de specialitate și obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care
au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și
termenul în care aceasta poate fi exercitată.
(5) Decizia se semnează de către președintele sau
vicepreședintele Comisiei, în cazul în care președintele nu își
poate exercita atribuțiile, după caz.
Art. 21. — (1) În soluționarea plângerii prealabile, Comisia
va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza
emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în
raport cu susținerile formulate de contestatar, cu dispozițiile
legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul
cauzei. Soluționarea plângerii prealabile se face în limitele
sesizării.
(2) Comisia poate solicita, pentru lămurirea cauzei, punctul
de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau
al altor instituții și autorități.
(3) Prin soluționarea plângerii prealabile nu se poate crea o
situație mai grea contestatarului în propria cale de atac.
(4) Contestatarul, intervenienții sau împuterniciții acestora
pot să depună probe noi în susținerea cauzei pe tot parcursul
soluționării plângerii prealabile.
Art. 22. — (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi
admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.
(2) În cazul admiterii plângerii prealabile, se decide, după
caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.
(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale
la învestirea Comisiei cu soluționarea plângerii prealabile,
aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a
cauzei.
Art. 23. — (1) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile
se comunică contestatarului în formă scrisă, în condițiile
prevăzute la art. 11.
(2) Deciziile emise în soluționarea plângerilor prealabile pot
fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ
competentă, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
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(2) Comunicarea deciziei poate fi realizată în una dintre
următoarele forme:
a) prin prezentarea operatorului de produse supuse accizelor
armonizate sau a persoanei împuternicite de către acesta, după
caz, la sediul autorității fiscale centrale ori teritoriale, după caz,
și primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură,
data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ de
către persoanele împuternicite de organele fiscale teritoriale,
data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;
c) prin poștă, la domiciliul fiscal al operatorului de produse
supuse accizelor armonizate sau al persoanei împuternicite de
către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare
de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt: fax, e-mail,
dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ și
confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data
confirmării primirii actului administrativ;
d) prin publicitate.
(3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă
potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)—c), se va recurge
la comunicarea prin publicitate, prin afișarea la sediul organului
fiscal teritorial de care aparține operatorul de produse accizabile
supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe
numele acestuia sau pe pagina de internet a Agenției Naționale
de Administrare Fiscală. Decizia se consideră comunicată după
expirarea unui termen de 15 zile de la data afișării sau publicării
pe pagina de internet.
Art. 12. — Decizia produce efecte din momentul în care este
comunicată operatorului de produse accizabile supuse accizelor
armonizate sau persoanei împuternicite de către acesta, după
caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ
comunicat, potrivit legii.
Art. 13. — Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare
la calitatea persoanei care semnează actul administrativ,
numele și prenumele ori denumirea operatorului de produse
supuse accizelor armonizate, a obiectului deciziei sau a
semnăturii președintelui ori vicepreședintelui Comisiei, după
caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată
de instanța judecătorească de contencios administrativ în
condițiile legii.
Art. 14. — Comisia poate îndrepta erorile materiale din
decizie din oficiu sau la cererea operatorului de produse supuse
accizelor armonizate ori a persoanei împuternicite de către
acesta, după caz. Decizia corectată se va comunica operatorului
de produse supuse accizelor armonizate sau persoanei
împuternicite de către acesta, după caz, potrivit prevederilor
art. 12.
CAPITOLUL IV
Căi de atac

Art. 15. — (1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula
plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei
Comisiei, în condițiile prezentului regulament, este calea
administrativă de atac prin care se solicită autorității publice
emitente reexaminarea deciziei.
Art. 16. — În situația în care operatorul de produse supuse
accizelor armonizate sau persoana împuternicită de către
acesta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori
anulare a autorizației sau orice alte decizii emise de Comisie,
efectul deciziei se suspendă de drept până la soluționarea
contestației de către Comisie în cadrul procedurii prealabile
prevăzute de legislația în domeniu, potrivit art. 185 alin. (8) din
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
ARTICOLUL 1

(4) Pentru respectarea condițiilor cu privire la vot, prevăzute
la art. 6, persoana desemnată ca președinte de ședință va
nominaliza în scris o altă persoană care să exercite drepturile
derivate din calitatea sa de membru .
(5) În cazul în care comisia este sesizată în legătură cu
soluționarea unor conflicte de competență ce privesc bugetele
locale, secretariatul va invita membrii desemnați de Asociația
Comunelor din România, Asociația Orașelor din România,
Asociația Municipiilor din România, Uniunea Națională a
Consiliilor Județene din România sau de Ministerului Internelor
și Reformei Administrative să participe la lucrările comisiei, după
caz, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
(6) Președintele comisiei va solicita desemnarea de către
autoritățile prevăzute la alin. (5) a câte unei persoane care va fi
invitată să participe la ședințele comisiei, în cazul în care se
dezbat problematicile prevăzute la art. 2 lit. (b).

Scopul înființării comisiei
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Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și
a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea
adăugată, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri
realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente,
impozitul pe venit, înainte de intrarea în vigoare a Codului fiscal,
se constituie Comisia fiscală centrală la nivelul Ministerului
Economiei și Finanțelor, denumită în continuare comisie.
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Comisia emite decizii pentru:
a) problemele de natură fiscală, prin coroborarea legislației
din domeniu cu legislația conexă, după caz, pentru care se
impune o soluționare unitară în vederea eliminării interpretărilor
diferite în aplicarea legislației;
b) problemele ce privesc conflictele de competență ivite între
organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic
comun.
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ARTICOLUL 3

at

Publicarea deciziilor
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Deciziile comisiei se aprobă prin ordin al ministrului
economiei și finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
ARTICOLUL 4
Funcționarea comisiei

(1) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor
acesteia și are componența prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin. Membrii comisiei au drept de vot.
În cazul absenței temeinic justificate a unuia dintre membrii
comisiei, la lucrările comisiei va participa persoana desemnată
în scris de aceștia.
(2) Comisia este coordonată de secretarul de stat care
răspunde de politică și legislație fiscală, în calitate de președinte.
(3) În cazul absenței temeinic justificate a președintelui
comisiei, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către un alt
membru al comisiei, denumit în continuare președinte de
ședință. Desemnarea președintelui de ședință se face în scris
de către președintele comisiei, cu minimum 3 zile înainte de
ședință.

ARTICOLUL 5
Sesizarea comisiei

(1) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei
și Finanțelor selectează problematica care este de competența
comisiei și o propun spre dezbatere, în vederea adoptării unor
soluții unitare, înaintând propunerea secretariatului tehnic.
(2) Comisia de proceduri fiscale din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală poate sesiza comisia atunci când
constată că problematica cu care a fost învestită intră în sfera de
aplicare a Codului fiscal.
(3) Documentația necesară sesizării comisiei se înaintează
de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor, respectiv de Comisia de proceduri
fiscale, către Secretariatul tehnic din cadrul Direcției de
reglementări în domeniul nefiscal.
ARTICOLUL 6
Sedințele comisiei

(1) Comisia se întrunește lunar ori de câte ori este nevoie,
după cum urmează:
a) comisia se poate întruni și poate adopta decizii numai în
prezența tuturor membrilor acesteia, în condițiile prevăzute la
art. 4;
b) în cazul soluționării unor conflicte de competență ce
privesc bugetele locale, comisia se poate întruni și poate adopta
decizii în prezența tuturor membrilor acesteia, inclusiv a
reprezentanților desemnați potrivit art. 4 alin. (5).
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dezbaterea anumitor puncte înscrise pe ordinea de zi cu
prioritate.
(6) Separat de registrul prevăzut la alin. (1), Secretariatul
tehnic va ține și un registru pentru deciziile comisiei, în care se
vor consemna:
— data ședinței;
— participanții (nominal);
— ordinea de zi;
— modul de votare a deciziei, fără nominalizarea votului
exprimat de fiecare membru al comisiei;
— numărul atribuit deciziei.
(7) Cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței, Secretariatul tehnic
distribuie membrilor comisiei și invitaților nota de prezentare a
problemelor supuse dezbaterii și soluțiile propuse, sub
semnătura membrilor comisiei.
(8) Procesul-verbal al ședinței comisiei se redactează de
Secretariatul tehnic și va fi semnat de membrii comisiei sau de
persoanele desemnate ca înlocuitori ai acestora, participanți la
dezbateri.
(9) În termen de 3 zile de la data ședinței, Secretariatul tehnic
al comisiei redactează decizia, care va conține numai soluțiile
aprobate de comisie și proiectul de ordin pe care îl va înainta
spre aprobare ministrului economiei și finanțelor.
(10) Prin grija Secretariatului tehnic și a membrilor, decizia
comisiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei și
finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(2) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul deschis.
Prin excepție, președintele comisiei poate decide în anumite
cazuri adoptarea deciziilor prin vot secret.
(3) Deciziile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu
din numărul membrilor acesteia.
( 4) În caz de paritate de voturi, votul președintelui comisiei
este decisiv.
(5) La lucrările comisiei vor participa în calitate de invitați
permanenți 2 consultanți fiscali desemnați de Camera
Consultanților Fiscali, care nu au drept de vot. În calitate de
participanți fără drept de vot pot fi invitați la ședințe și alți
specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului
Economiei și Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.
(6) Comisia analizează notele de prezentare și adoptă, prin
decizii, soluții unitare de aplicare a prevederilor legale.
(7) Deciziile astfel adoptate se aprobă prin ordin al ministrului
economiei și finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(8) În situația în care comisia, în urma analizei punctelor
supuse dezbaterii, constată că problematica nu se încadrează
în dispozițiile art. 1, poate lua următoarele măsuri:
a) emiterea unei decizii prin care se soluționează anumite
probleme punctuale aflate în competența mai multor direcții de
specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor,
atunci când direcțiile de specialitate au puncte de vedere
contradictorii;
b) restituirea problematicii cu care a fost învestită, atunci
când constată că aceasta intră în competența exclusivă a unei
direcții de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și
Finanțelor.
(9) Deciziile emise potrivit alin. (8) lit. a) nu se aprobă prin
ordin al ministrului economiei și finanțelor și nu se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Organizarea Secretariatului tehnic
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La nivelul Direcției de reglementări în domeniul nefiscal se
organizează la nivel de compartiment Secretariatul tehnic al
Comisiei fiscale centrale. Atribuțiile Direcției de reglementări în
domeniul nefiscal, prevăzute în regulamentul de organizare și
funcționare al direcției, urmează a fi completate în mod
corespunzător.
ARTICOLUL 8
Atribuțiile Secretariatului tehnic

(1) Secretariatul tehnic al comisiei va ține un registru în care
se vor înregistra toate solicitările de înscriere pe ordinea de zi
a comisiei a temelor propuse de direcțiile de specialitate,
respectiv ale Comisiei de proceduri fiscale.
(2) După înregistrarea solicitărilor, Secretariatul tehnic al
comisiei va întocmi pentru fiecare temă propusă o notă de
prezentare.
(3) Pe baza propunerilor primite se întocmește ordinea de zi.
Înscrierea punctelor pe ordinea de zi se face în funcție de
vechimea solicitărilor, începând cu cea mai veche solicitare.
(4) Ordinea de zi a comisiei, la care se anexează notele de
prezentare, se înaintează de către Secretariatul tehnic
președintelui comisiei și se supune aprobării acestuia.
(5) Comisia dezbate punctele aflate pe ordinea de zi, cu
respectarea succesiunii prevăzute la teza a ll-a a alin. (3). Prin
excepție, membrii comisiei pot vota în condițiile art. 6 alin. (2)
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ARTICOLUL 9
Conflicte de competență

(1) În cazul în care o anumită problematică presupune atât
emiterea unei decizii de aplicare unitară a legislației fiscale, cât
și emiterea unei decizii de aplicare unitară a legislației privind
procedura fiscală și au fost sesizate atât comisia, cât și Comisia
de proceduri fiscale, Comisia de proceduri fiscale va suspenda
procedura de emitere a unei decizii până la momentul emiterii
deciziei de către comisie. Prin excepție, în funcție de
caracteristicile impuse de fiecare problematică, comisia poate
solicita Comisiei de proceduri fiscale să emită o decizie de
aplicare unitară a legislației privind procedura fiscală anterior
celei emise de comisie.
(2) În cazul în care Comisia de proceduri fiscale a emis o
decizie de aplicare unitară a legislației privind procedura fiscală
anterior emiterii unei decizii de către comisie, iar decizia a fost
deja aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, care a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se va proceda la medierea între cele două
comisii.
(3) Medierea între cele două comisii se va realiza prin
convocarea unei ședințe reunite a celor două comisii. Ședințele
comisiei reunite vor fi conduse de președintele comisiei.
(4) După mediere, în cazul în care comisiile reunite vor
adopta o soluție comună, comisia va emite o decizie conform
celor votate, iar Comisia de proceduri fiscale va emite la rândul
său o decizie de amendare a deciziei adoptate inițial.
(5) În cazul în care în urma medierii nu se ajunge la o soluție
comună, comisia va prezenta ministrului economiei și finanțelor
cele două soluții, care va decide adoptarea uneia dintre
variantele propuse.
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ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 12

Colaborarea dintre comisie și Comisia de proceduri fiscale

Efectele deciziilor

(1) În vederea eliminării oricăror disfuncționalități în
procedura de soluționare a problematicilor care antrenează
emiterea unor decizii de aplicare unitară atât a legislației fiscale,
cât și a legislației privind procedura fiscală, președintele Agenției
Naționale de Administrare Fiscală urmează a-l numi ca membru
în Comisia de proceduri fiscale pe președintele comisiei. În cazul
absenței temeinic justificate a președintelui comisiei, acesta va
putea desemna un alt membru al comisiei ca reprezentant în
cadrul Comisiei de proceduri fiscale.
(2) Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, în calitate de membru în comisie, și președintele
comisiei, în calitate de membru în Comisia de proceduri fiscale,
asigură legătura funcțională între cele două comisii.
(3) Comisia poate sesiza Comisia de proceduri fiscale din
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală atunci când
constată că problematica cu care a fost învestită intră în sfera de
aplicare a Codului de procedură fiscală.

(1) Deciziile de aplicare unitară ale comisiei nu au înrâurire
asupra actelor administrative fiscale rămase definitive și
irevocabile în sistemul căilor de atac.
(2) Soluțiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei și
aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor sunt
aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în
vedere la soluționarea fiecărei spețe.
ARTICOLUL 13
Abrogări

ce

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 877/2005 privind
constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005.
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ARTICOLUL 14
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ARTICOLUL 11

Publicare

el

Regulamentul de organizare și functionare al comisiei

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Modul de desfășurare a lucrărilor comisiei se stabilește prin
regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.
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Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 25 aprilie 2008.
Nr. 1.318.

rm

COMPONENȚA

iv

in

fo

Comisiei fiscale centrale

Funcția și domeniul
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Nr.
crt.

Statutul în Comisia
fiscală centrală

Secretar de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscale

președinte

12.

Secretar de stat care coordonează afacerile europene

membru

13.

Vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pe probleme de inspecție fiscală

membru

14.

Secretar general la Ministerul Economiei și Finanțelor

membru

15.

Director general al Direcției generale juridice din cadul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

16.

Director general al Direcției generale legislație impozite directe din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

17.

Director al Direcției legislație în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

18.

Director al Direcției legislație în domeniul accizelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

19.

Director al Direcției de reglementări în domeniul nefiscal din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

10.

Director al Direcției de reglementări contabile din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor

membru

11.

Director general al Direcției generale de proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală

membru
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11.

12*). Reprezentant al Asociației Comunelor din România

membru

13*). Reprezentant al Asociației Orașelor din România

membru

14*). Reprezentant al Asociației Municipiilor din România

membru

15*). Reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România

membru

16*). Reprezentant al Ministerului Internelor și Reformei Administrative

membru

*) Numai în cazul în care se dezbat problemele prevăzute la art. 4 alin. (5) din ordin. Invitația va fi transmisă numai acelor membri ai comisiei a căror
activitate are legătură cu problematica ce urmează a fi analizată în cadrul unei ședințe a comisiei.
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind raportarea expunerilor mari de către instituțiile de credit
Având în vedere prevederile art. 165 și ale art. 169 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile
de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, și ale art. 8 din Regulamentul
Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituțiilor de
credit și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 13/110/2006,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007,
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c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite
pentru sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar, până
la data de 30 septembrie a respectivului exercițiu financiar.
Art. 3. — Casele centrale ale cooperativelor de credit
completează formularul de raportare prevăzut în anexă atât pe
bază individuală, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit
din care fac parte.
Art. 4. — În cadrul formularului de raportare prezentat în
anexă, instituțiile de credit completează și raportează doar
pozițiile evidențiate în alb.
Art. 5. — Prima raportare la nivel individual aferentă anului
2008 va fi transmisă în termen de cel mult 45 de zile
calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care aceasta se
întocmește.
Art. 6. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage
aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 226,
respectiv la art. 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007.
Art. 7. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
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Art. 1. — Prezentul ordin stabilește forma și conținutul
formularului de raportare aferent expunerilor mari la nivel
individual și, după caz, consolidat, de către instituțiile de credit
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit
și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale
a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 13/110/2006.
Art. 2. — Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 transmit
Băncii Naționale a României formularul de raportare care face
obiectul prezentului ordin prin intermediul rețelei de comunicații
interbancare, precum și în formă letrică, după cum urmează:
a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen
de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei
pentru care acestea se întocmesc;
b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru
sfârșitul exercițiului financiar, până la data de 15 iunie a
exercițiului financiar următor;

ce

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 29 aprilie 2008.
Nr. 2.
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ANEXĂ

Denumirea instituției de credit: ______________________
Data raportării: ___ / ___ / _______
Fonduri Proprii (FP) =
10% din FP =
20% din FP =
25% din FP =
800% din FP =
SITUAȚIA PRIVIND EXPUNERILE MARI

— lei —
Valoarea expunerii
după aplicarea prevederilor
art. 14 din Regulamentul
Băncii Naționale a României
și al Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare
nr.16/21/2006, aprobat prin
Ordinul Băncii Naționale a
României și al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 13/110/2006
(expunere supusă limitării)

Limita
aplicabilă
(%)

(2)

% din FP

(3)

(4)

rs
o

(1)

valoarea absolută

an

el

or

fiz
i

ce

înainte de aplicarea prevederilor
art. 14 din Regulamentul
Băncii Naționale a României
Denumirea clienților și a grupurilor de clienți aflați în legătură, față de care
și al Comisiei Naționale
se înregistrează expuneri mari
a Valorilor Mobiliare
nr. 16/21/2006, aprobat prin
Ordinul Băncii Naționale a
României și al Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare
nr. 13/110/2006

800%

pe

EXPUNERI MARI

ite

a

1 Expuneri mari supuse limitei de 25%

tu

1.1 față de clienți

25%

ii
g

ra

1.1.1 denumire client 1

25%

ăr

1.1.2 denumire client 2

25%

rm

..........

in

fo

1.2 față de grupuri de clienți aflați în legătură

25%

iv

1.2.1 denumire grup 1

25%

cl

us

1.2.2 denumire grup 2

25%

ex

............

tin

at

2 Expuneri mari supuse limitei de 20%

D

............

20%

es

2.1 față de client sau grup de clienți aflați în legătură*)

Întocmit
................................

Semnătura autorizată
................................

Semnătura autorizată
.....................................

(numele, prenumele și telefonul)

(numele, prenumele și funcția)

(numele, prenumele și funcția)

*) Sunt vizate entitățile menționate la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352/7.V.2008 conține 32 de pagini.

Prețul: 2,50 lei

&JUYDGY|280847|
ISSN 1453—4495

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

