HOTĂRÂRE
privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în administrarea Societăţii Române
de Televiziune din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului,
în vederea scoaterii din funcțiune,casării și valorificării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art.
20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului
nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în
domeniul public al statului și în administrarea Societății Române de Televiziune, conform
datelor din anexa nr.1.
ART. 2 Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, aflat în administrarea
Societății Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al
acestuia,

în vederea scoaterii din funcțiune,casării și valorificării, în condițiile legii,

conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr.2.
ART. 3 Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2,
după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.
ART. 4 Societatea Română de Televiziune își va actualiza în mod corespunzător
datele din evidența tehnico-operativă și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va
opera modificarea anexei nr.46 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare.
ART. 5 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA nr.1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului, aflat în domeniul public al statului și administrarea Societăţii Române
de Televiziune care se actualizează

Nr. Nr.MFP
Cod de
crt.
clasificație

1

154569

8.30

Denumire bun

Imobil

Adresa

Str.Sărărie
jud.Iași

Caracteristici tehnice

Valoare de
inventar
actualizată
– lei -

Teren – 4830 mp
CF 143647

2.185.333

C1 - Sc = 1124,50 mp

17.836,60

C2 – SC = 467,28 mp

7.404,20

C3 – SC = 5,07 mp

79,30

C4 – SC = 77,100 mp

1.220,80

C5 – SC = 79,60 mp

1.268,40

CF 143647
TOTAL

2.213.142,30

ANEXA nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
ale părții de imobil, proprietatea publică a statului, aflat în administrarea
Societăţii Române de Televiziune care se transmite în proprietatea privată a
statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Nr.
crt.

Nr.
MFP

Cod de
clasificație

Denumire
bun

1

154569
- parțial -

8.30

Imobil

Adresa

Str.Sărărie
nr.200
jud.Iași

Caracteristici
tehnice ale
părții de
imobil care
se transmite

Valoare
de
inventar
actualizată
- lei -

C1 - Sc =
1124,50 mp

17.836,60

C2 – SC =
467,28 mp

7.404,20

C3 – SC =
5,07 mp

79,30

C4 – SC =
77,100 mp

1.220,80

C5 – SC =
79,60 mp

1.268,40

CF 143647
TOTAL

27.809.30

