GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului
Vânju Mare, judeţul Mehedinţi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul
public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi, precum şi declararea acesteia din bun de
interes public naţional în bun de interes public local.
Art. 2. – După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza în vederea
realizării unor spaţii de agrement, baze sportive şi parcări, în interesul comunităţii, într-un
termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil, cu fonduri de la bugetul local sau alte surse
de finanţare, în condiţiile legii, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vânju Mare nr.
24/2016.
Art. 3. – În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul, prevăzute
la art. 2, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale.
Art. 4. – Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă potrivit art. 1 se face pe bază de
protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 5. – Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din
evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările
corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
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