
HOTĂRÂRE nr. 281 din 8 mai 2019 privind actualizarea datelor 
de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în 
domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru 
transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului 
 
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea 
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868, art. 869 şi art. 
874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1 

Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului 
aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului la poziţia cu nr. MFP 156593, având datele de identificare 
prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării. 
Art. 2 

Se aprobă transmiterea imobilului menţionat la art. 1, aflat în domeniul public al 
statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în vederea reabilitării şi utilizării pentru activităţi specifice domeniului 
apărării naţionale. 
Art. 3 

Pentru imobilul menţionat la art. 1 se menţine dreptul de folosinţă gratuită pentru 
Asociaţia "Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989", stabilit conform art. 2 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2011 privind aprobarea actualizării 
valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului şi transmiterea unei 
părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei 
"Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989", până la consolidarea şi reabilitarea 
imobilului menţionat la art. 4, dar nu mai mult de 5 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
Art. 4 



Se aprobă transmiterea imobilului 641, aflat în domeniul public al statului, având 
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în 
vederea reabilitării acestuia şi amenajării Muzeului Naţional al Revoluţiei 
Anticomuniste din Decembrie 1989. 
Art. 5 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va prelua odată cu imobilul prevăzut la art. 
4 şi contractul de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naţionale pentru un 
spaţiu din cadrul imobilului, având ca obiect un cabinet medical, cu termen de 
valabilitate până la data de 17 iunie 2020. 
Art. 6 

În cazul în care nu se respectă destinaţiile ulterioare ale celor două imobile 
prevăzute la art. 2 şi 4, după transmiterea acestora în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, respectiv în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, imobilele revin în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, respectiv în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 7 

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 4 se face pe bază de 
protocoale încheiate între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul 
Apărării Naţionale, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
Art. 8 

Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îşi vor 
actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de 
cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările 
corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 9 

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
-****- 
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Ministrul apărării naţionale, 
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p. Ministrul finanţelor publice, 
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ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, ale cărui date de identificare şi 
valoare de inventar se actualizează 

Nr. M.F.P. Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului din 
domeniul 
public al 
statului 

Adresa poştală 
actualizată a 

bunului imobil 

Elementele-cadru de 
descriere tehnică/Carte 
funciară/Nr. cadastrale 

Valoarea de 
inventar 

actualizată a 
bunului imobil 

(lei) 

Administratorul 
bunului 

CUI 



156593 8.24.01 Imobil 

Judeţul Timiş, 
municipiul 
Timişoara, str. 
Oituz nr. 2B 

Pavilionul M 
Clădire în regim P + 1E 
Suprafaţă construită - 846 
mp 
Suprafaţă desfăşurată - 
1.626 mp 
Teren - suprafaţa terenului - 
1.611 mp 
CF nr. 430861 
Nr. cad. 430861 

1.512.650 

Ministerul 
Culturii şi 
Identităţii 
Naţionale 

CUI - 4192812 

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în 
domeniul public al statului care se transmite din administrarea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale 

Nr. MFP Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului Adresa 

Elementele-cadru 
de descriere 
tehnică/Carte 
funciară/Nr. 
cadastrale 

Valoarea 
imobilului 

(lei) 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 
imobilul/CUI 

Persoana juridică 
la care se 
transmite 

imobilul/CUI 

156593 8.24.01 Imobil 

Judeţul Timiş, 
municipiul 
Timişoara, str. 
Oituz nr. 2B 

Pavilionul M 
Clădire în regim P 
+ 1E 
Suprafaţă 
construită - 846 
mp 
Suprafaţă 
desfăşurată - 
1.626 mp 
Teren - suprafaţa 
terenului - 1.611 
mp 
CF nr. 430861 
Nr. cad. 430861 

1.512.650 

Statul român, 
din 

administrarea 
Ministerului 
Culturii şi 
Identităţii 
Naţionale 

CUI - 4192812 

Statul român, în 
administrarea 
Ministerului 

Apărării 
Naţionale 

CUI - 4183229 

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului 641, aflat 
în domeniul public al statului, care se transmite din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 

Nr. MFP Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului Adresa 

Elementele-
cadru de 
descriere 

tehnică/Carte 
funciară/Nr. 
cadastrale 

Valoarea 
bunului 
care se 

transmite 
(lei) 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 
imobilul/CUI 

Persoana juridică 
la care se 
transmite 

imobilul/CUI 

162899 8.19.01 Imobil 641 

Judeţul Timiş, 
municipiul 
Timişoara, str. 
Piaţa Libertăţii 
nr. 5-7 

Construcţii şi 
teren* 
CF 429140 
Nr. cad. 429140 
Nr. cad. 429140-
C1 
Nr. cad. 429140-
C2 
Nr. cad. 429140-
C3 
Nr. cad. 429140-
C4 

860.737,04 

Statul român, 
din 

administrarea 
Ministerului 

Apărării 
Naţionale 

CUI - 4183229 

Statul român, în 
administrarea 
Ministerului 
Culturii şi 
Identităţii 
Naţionale 

CUI - 4192812 

*Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 
pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate 



este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare 
clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care 
nu sunt clasificate. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 367 din data de 10 mai 2019 
 


