
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTÂRÂRE 

 

privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor  

imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării, precum și transmiterea 

unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - 

Filiala Iași în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 297 - 299 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, precum şi al art. 867 - 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

   ART. 1 

    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale imobilelor 

identificate în anexa nr. 1.  

 

  ART. 2 

Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în comuna 

Gălăneşti, judeţul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa 2, din 

administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educaţiei 

pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în vederea realizării de activităţi 

didactice, de cercetare, de creație, cultural artistice, precum şi pentru cazarea participanților.  

 

   ART. 3 

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 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. 4 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 292/1996 

privind transmiterea unor imobile situate în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava, în 

administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 95 din 10 mai 1996. 



 

    ART. 5 

Ministerul Educaţiei şi Academia Română îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din 

evidenţa cantitativ-valorică, iar împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările 

corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 8 şi 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

   ART. 6 

 Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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