
PROIECT  
 
 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat 

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
   

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
 
 
 
Articol unic. -  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 
Funcționarilor Publici - Centrul Regiona
unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa 
 
   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

 
HOTĂRÂRE 

 

înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului   
 

 
din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Public
unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU 
 

VICTOR - VIOREL PONTA 

al bunurilor din domeniul public al 

nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
și Administrației Publice - Agenția Națională a 

ția Publică Locală București a 
arte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Anexă  
   

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația 

Publică Locală București 
 
 

 

Denumire 

Datele de identificare 
Anul 

dobândirii/ 
dării în 

folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar - 
în lei - 

Situaţia juridică 
 

 

Descrierea 
tehnică (pe 

scurt) 

Vecinătăţi 
(după caz, 
pe scurt) 

Adresa Baza legală 

În 
administrare/ 

folosinţă/ 
concesiune 

Tipul 
bunului 

 

Sediu  

Nr. 
cadastral/nr. 
topografic 
243215 Pe latura 

nordică:  
Strada 
Occidentului 
 
 
Pe latura 
sudică; 
Colegiul 
tehnic de 
arhitectură 
și lucrări 
publice I.N. 
Socolescu  
 
Pe latura 
vestică : 
Colegiul 
tehnic de 
arhitectură 
și lucrări 
publice I.N. 
Socolescu 
 
 
Pe latura 
estică: 
proprietate 
privată 

București, 
sectorul 1, 
strada 
Occidentului, 
nr. 14,    

2001 
5.622.400 
lei 

 - decizie 
nr.1597/11.12.1972 
emisă de Sfatul 
popular al 
municipiului 
București, 
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
850/1998 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Centrului Naţional 
de Formare 
Continuă pentru 
Administraţia 
Publică Locală şi a 
centrelor teritoriale 
de formare 
continuă pentru 
administraţia 
publică locală   
- OG nr. 81/2001 
privind înființarea 
și organizarea 
Institutului 
Național de 
Administrație,  
 - Ordinul 
Institutului 
Național de 
Administrație nr. 
112/2003 
-Legea nr. 
329/2009 privind 
reorganizarea unor 

În 
administrare 

Imobil  

 

 
Date referitoare 
la teren  
Suprafața(mp) 
Din acte : 1.349 
Măsurată:1.238 
 

 

Date referitoare 
la construcții 
 
C1 –CORP A, 
în regim de 
înălțime  
S+D+P+E+M, 
în suprafață 
construită la sol 
de 290 mp 
C2 -CORP B –
anexă, în 
suprafață 
construită la sol 
de 15 mp, în 
suprafață utilă 
de 10, 85 mp. 
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autorități  și 
instituții, 
raționalizarea  
cheltuielilor 
publice, susținerea 
mediului de afaceri 
și respectarea 
acordurilor – cadru  
cu Comisia 
Europeană și 
Fondul Monetar  
Internațional 
- HG nr. 
1.373/2009  pentru 
reglementarea unor 
aspecte aplicarea 
determinate de 
măsurilor de 
aplicarea măsurilor 
de reorganizare  
stabilite  de Legea 
nr. 329/2009     
privind 
reorganizarea unor 
autorități  și 
instituții, 
raționalizarea  
cheltuielilor 
publice, susținerea 
mediului de afaceri 
și respectarea 
acordurilor – cadru  
cu Comisia 
Europeană și 
Fondul Monetar  
Internațional 
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