NOTA DE FUNDAMENTARE
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia
Grigorescu” al județului Galați, deţine în administrare imobilul cu denumirea 48-285, proprietate
publică a statului situat în localitatea Berești, strada Drumul Taberei, nr.2, județul Galați, sediul
Gărzii nr.2 de Intervenție Berești.
În prezent, imobilul figurează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la numărul MFP
121.134, înscrierea realizându-se în baza Hotărârii Consiliului Local Berești nr.3/2000 „privind
transmiterea imobilului fostei primării Grupului de Pompieri „General Eremia Grigorescu” al
județului Galați” și a Protocolului 397277/2000.
În urma verificărilor efectuate asupra bazei legale prin care imobilul a fost înscris în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, s-a constatat faptul că acesta figura atât în evidențele
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați (fostul
Grup de Pompieri „General Eremia Grigorescu” al județului Galați), cât și în evidențele Orașului
Berești.
Pentru reglementarea situației menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Berești
nr.52/25.11.2015, a fost reconfirmată situația juridică a imobilului (48-285), în sensul că acesta a
trecut din domeniul public al Orașului Berești și din administrarea Consiliului Local, în domeniul
public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea funcționării Gărzii
nr.2 de Intervenție Berești din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia
Grigorescu” al județului Galați.
În acest sens, se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, cu referire
la Hotărârea Consiliului Local nr.52/2015.

Totodată, imobilul a fost reevaluat în anul 2016, potrivit dispoziţiilor O.G. nr.81/2003 privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi ale Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobate prin O.m.f.p. nr. 3471/2008, sens în care, se impune actualizarea
datelor din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006.Valoarea actualizată a imobilului este
de 179.408,36 lei.
În incinta imobilului 48-285 se află construcția cu destinația „grup sanitar” (C7). Elementele
constitutive ale construcției au suferit degradări din cauza deprecierii în timp, nu mai prezintă
siguranţă în exploatare din cauza degradării structurii de rezistenţă, iar realizarea lucrărilor de
intervenţie necesare repunerii în funcţiune nu se mai justifică din punct de vedere economic şi
tehnic. Construcția are durata de funcționare îndeplinită (25 ani, conform Catalogului privind
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.2139/2004), durata de funcționare efectivă fiind de 54 ani.
Conform art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public
al statului şi unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, se impune
trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei amintite, prin hotărâre a Guvernului adoptată în
temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare.
Precizăm că imobilul 48-285 nu este grevat de sarcini, nu se află în litigiu şi nu face obiectul unor
cereri de revendicare/restituire, are destinaţie specială şi se încadrează în codul de clasificaţie
8.19.01, repartizat de MFP.
Menţionăm că proiectul se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte
normative supuse aprobării Guvernului, context în care, conţinutul Notei de fundamentare a fost
realizat potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată.

În forma prezentată, proiectul hotărârii Guvernului privind actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, și pentru trecerea unei
construcții din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din
funcțiune, casării și valorificării, a fost avizat de toate autorităţile abilitate.
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privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru
un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Galați, și pentru trecerea unei construcții din domeniul public al statului, în domeniul
privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Având în vedere prevederile art. 21 şi art. 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 și ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.
246/2001,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art.20 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre:
Art. 1 - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru
un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne –
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 - Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor
Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Galați, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării
și valorificării, în condiţiile legii.
Art. 3 - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a
Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
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Nr. ______ din _______

Anexa nr.1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Galați, a cărui situație se actualizează

Număr
M.F.P.

121.134

Cod de
clasificație

8.19.01

Denumirea
imobilului

48-285

Persoana juridică ce
administrează imobilul
(CUI)
MAI – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
Galați
CUI 3655870

Adresa
imobilului

Localitatea Berești,
județul Galați

Situație juridică

Hotărârea
Consiliului Local al
Orașului Berești
nr.52 din 25
noiembrie 2015

Valoarea de inventar
(actualizată)
lei

179.408,36 lei

Anexa nr.2
DATELE DE IDENTIFICARE
a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, care trece din domeniul
public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării și valorificării

Număr de
identificare
al
imobilului
atribuit de
M.F.P.

Cod de
clasificaţie

121.134
parţial

8.19.01

Denumire

Imobil
48-285

Adresa
imobilului

Localitatea
Berești, județul
Galați
CF nr.100685

Persoana juridică ce
administrează imobilul
CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

MAI – Inspectoratul
pentru Situații de
Urgență Galați
CUI 3655870

C7=grup sanitar ( Sc=7 mp)

Valoarea
contabilă a
părţilor care
ies din
domeniul
public (lei)

1395 lei

