
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și 

transmiterea acestuia și a altui imobil, aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în 

administrarea Autorității Electorale Permanente   

 

Având în vedere prevederile art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 297 alin. 

(1) și art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

al art. 288 alin. (1) și art. 296 alin. (1) și (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

     

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea imobilului, compus din construcție și teren, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului și 

transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente. 

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară bun de interes public național, se înscrie în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ca fiind în administrarea Autorității 

Electorale Permanente și se utilizează de Autoritatea Electorală Permanentă pentru desfășurarea 

activităților specifice domeniului electoral. 

Art. 2. – Se aprobă transmiterea imobilului, compus din construcție și teren, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea 

Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității 

Electorale Permanente, cu destinația de sediu al acesteia. 

Art. 3. – Mijloacele fixe, obiectele de inventar și investițiile în curs de execuție, proprietate 

privată a statului, aferente imobilelor prevăzute la art. 1 și 2, se transmit din administrarea Regiei 

Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității 

Electorale Permanente. 

Art. 4. – (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 și 2, precum și a mijloacelor 

fixe, a obiectelor de inventar și a investițiilor în curs de execuție prevăzute la art. 3 se face prin 

protocol de predare-preluare încheiat între Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ şi Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde și stadiile fizice la data încheierii acestuia. 

(2) Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ va transfera 

Autorității Electorale Permanente utilitățile corespunzătoare funcționării imobilelor prevăzute la 



art. 1 și 2 prin convenție încheiată între părți în termen de 15 zile de la data semnării protocolului  

de predare-preluare. 

Art. 5. – Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, Autoritatea 

Electorală Permanentă și Ministerul Finanțelor își vor actualiza în mod corespunzător datele din 

evidența cantitativ-valorică, cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 și 2, precum și 

a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a investițiilor în curs de execuție prevăzute la art. 3 și 

vor opera modificările și completările corespunzătoare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numărul curent 41 din anexa nr. 3 

- Lista bunurilor imobile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și numărul curent 765 din anexa nr. 4 – Lista 

bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind 

organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările 

și completările ulterioare, se abrogă. 

Art. 7. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Anexa nr. 1 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului care se trece din domeniul privat în domeniul public al statului și se transmite 

din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în 

administrarea Autorității Electorale Permanente  

 
        

 Nr. MF 
Denumirea 

bunului  
Descriere tehnică Adresa 

Valoarea de 

inventar 

(lei) 

Persoana juridică de 

la 

care se transmite 

imobilul 

Persoana juridică 

la 

care se transmite 

imobilul 

 

*) Imobil Construcție compusă din: 

- subsol 1 – S=173,10 mp 

- subsol 2 – S=133,24 mp 

- parter – S=371,85 mp 

- mezanin – S=136,68 mp  

- etaj 1 – S=395,52 mp 

- etaj 2 – S=394,18 mp 

- etaj 3 – S=378,51 mp 

Suprafață totală = 1983,08 mp 

Teren intravilan - S=489,35 

mp 

CF nr. 205822 

Bucureşti, 

Str. Eugeniu 

Carada nr. 1, 

Sector 3 

4.646.121,82 Statul român, 

domeniul privat,  

în 

administrarea 

Regiei Autonome 

„Administrația 

Patrimoniului 

Protocolului de Stat“ 

CUI 14814939 

Statul român, 

domeniul public,  

în 

administrarea 

Autorității 

Electorale 

Permanente  

CUI 16460641 

 
*) Nr. MF se acordă de Ministerul Finanțelor la înregistrarea bunului imobil în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Regiei 

Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității 

Electorale Permanente  

        

 Nr. MF 
Denumirea 

bunului  
Descriere tehnică Adresa 

Valoarea de 

inventar 

(lei) 

Persoana juridică 

de la 

care se transmite 

imobilul 

Persoana juridică la 

care se transmite 

imobilul 

 

150290 Imobil Construcție compusă din: 

Demisol – S=166,53 mp 

- parter – S=205,67 mp 

- etaj 1 – S=201,01 mp 

- etaj 2 – S=203,25 mp 

- mansardă – S=64,84 mp 

Suprafață totală = 841,30 mp 

Teren intravilan – S= 270,29 

mp 

CF nr. 205821 

Bucureşti, 

Str. Eugeniu 

Carada nr. 3, 

Sector 3 

1.992.022,27 Statul român, 

domeniul public,  

în administrarea 

Regiei Autonome 

„Administrația 

Patrimoniului 

Protocolului de 

Stat“ 

CUI 14814939 

Statul român, 

domeniul public,  

în administrarea 

Autorității 

Electorale 

Permanente  

CUI 16460641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


