NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iași, deţine
în administrare un imobil (compus din construcții și teren), situat în municipiul
Iași, str. Zugravi nr. 64, județul Iași, înregistrat în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului, la nr. MFP 101.241.
Prin Decizia civilă nr. 730/A/2011 a Curții de Apel București, rămasă definitivă,
s-a dispus restituirea în natură către foștii proprietari, a unei părți din imobilul
menționat (teren în suprafaţă de 3407,00 mp şi trei construcţii, în suprafaţă de
1.645,00 mp). Astfel, prin Protocolul de predare – primire nr.
1.273.466/20.10.2014, partea de imobil a fost restituită persoanelor îndreptățite.
Prin proiect, se propune scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al
statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Iași.
Precizăm că imobilul cu nr. MFP 101.241 ce face obiectul proiectului are
destinaţie specială şi se încadrează în codul de clasificaţie 8.19.01, repartizat de
MFP, iar anexa nu conţine informaţii clasificate.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, realitatea și
corectitudinea datelor prezentate aparțin inițiatorului.
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.
Proiectul propus are caracter individual, sens în care nu sunt incidente dispoziţiile
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În forma prezentată, proiectul de hotărâre a Guvernului privind scăderea din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți
dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iași, ca
urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite, a fost avizat de toate
autorităţile abilitate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a
unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iași, ca urmare a
restituirii acesteia către persoanele îndreptățite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și art. 20 alin.(1) din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. – Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului a unei părți dintr-un imobil, cu nr. MFP 101.241, aflat în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a
restituirii acesteia către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2 - 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,
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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Anexa

DATELE DE IDENTIFICARE
a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de
Poliție al Județului Iași, care se scade din inventarul centralizat, ca urmare a restituirii acesteia persoanelor îndreptățite

Nr.
MFP și
codul de
clasificare

101.241
Parțial
8.19.01

Denumirea
imobilului

22-05

Adresa
imobilului

Județul Iași

Documentul în baza
căruia partea de
imobil se scade din
inventar

Decizia civilă
nr. 730/A/2011 a Curții
de Apel București;
Decizia civilă
nr. 5923/2012 a Înaltei
Curții de Casație și
Justiție

Persoana juridică de
la care se scade partea
de imobil

Caracteristicile părții de
imobilul care se scade din
inventar
Nr. construcții = 3
C1 garaje și birouri;
Sc = 1584,00 mp
C2 stație benzină;
Sc = 21,00 mp
C3 punct control;
Sc = 40,00 mp

Ministerul Afacerilor
Interne – Inspectoratul
de Poliție al Județului
Iași
Suprafață teren: 3407,00 mp;
Cod unic de identificare
CUI 4541831
Împrejmuiri prefabricate
Secția 2;
Rezervor benzină 10 t, nr.
inventar – 200312
CF nr. 146088

Valoarea de inventar

C1 = 1.237.944,39 lei;
C2 = 6427,43 lei;
C3 = 13.590,52 lei;
Teren = 114.645,55 lei;
Împrejmuiri prefabricate
Secția 2 = 5099,33 lei;
Rezervor benzină 10 t =
4,95 lei;
TOTAL = 1.377.712,17
lei

