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Hotărâre 281 
 

2019-
05-08 

 

Guvernul 
României 

 

privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar 
a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea 
acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul 
public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului 

Monitorul 
Oficial al 
României nr 
367 din 2019-
05-10 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 281/2019 

privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil 

aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului 

Apărării Naționale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în 

domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în 

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și modificarea 

anexelor nr. 4 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre  a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de 

inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia 

din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea 

Ministerului Apărării Naționale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat 

în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în 

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și modificarea anexelor 

nr. 4 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

         Prezentul act normativ vizează două imobile proprietate publică a statului, 

respectiv imobilul 1079, având număr de inventar MFP 156593, aflat în 

administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi imobilul 641, 

având număr de inventar MFP 162899, aflat în administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale.  

        Imobilul 1079 situat în mun. Timişoara, strada Popa Şapcă nr. 3-5 a intrat în 

administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale prin efectul Hotărârii 
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Guvernului nr. 1063/2011 privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui 

imobil proprietate publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei „Memorialul 

Revoluţiei 16 - 22 Decembrie 1989”, fiind preluat de la Ministerul Apărării 

Naționale, în scopul amenajării unui muzeu memorial, având ca tematică 

evenimentele din decembrie 1989. Prin acelaşi act normativ s-a acordat dreptul de 

folosinţă gratuită, asupra imobilului, Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989”, pentru o perioadă de 49 de ani. Cu privire la acest imobil se 

impune şi reactualizarea valorii de inventar, având în vedere prevederile art. 21 din 

Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificările și completările ulterioare, 

conform cărora, reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul 

determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, 

starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă de valoarea 

justă. Totodată, se impune şi modificarea denumirii şi a descrierii tehnice a 

imobilului respectiv, în scopul unei mai bune şi precise individualizări a acestuia. 

Precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 dispun că orice modificare 

intervenită în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai 

prin acte normative adoptate în acest sens și se operează în inventarul bunurilor din 

domeniul public al statului de către ordonatorul principal de credite, în cazul de față, 

Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale. 

       Cu privire la acest imobil, Ministerul Apărării Naţionale şi-a manifestat dorinţa 

de a-l prelua în administrare, pentru a servi nevoilor de apărare, urmând a fi 

reabilitat, în scopul relocării Centrului Militar Zonal Timiş şi a Biroului de 

Informare Recrutare. 

Ministerul Culturii și Identității Naționale are în implementare 2 proiecte de 

reabilitare a clădirilor de patrimoniu și de reconstrucție și modernizare a edificiilor 

ce găzduiesc instituții de cultură de relevanță națională, cu sprijinul financiar al 

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, care cuprindeau inițial un număr de 20 

de obiective, cărora li s-a adăugat, în anul 2014, la propunerea parlamentarilor de 

Timiș și prin demersurile ulterioare întreprinse de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, un nou obiectiv care vizează înființarea Muzeului Național al Revoluției 

Anticomuniste din Decembrie 1989.  

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 649/2014 pentru aprobarea 

amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 

2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind 

finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes 

public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, a 

fost amendat Acordul – cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului „Finalizarea construcției, 
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renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România”, în 

sensul includerii în lista de finanțare a Muzeului Național al Revoluției 

Anticomuniste din Decembrie 1989, ca beneficiar al sumei de 3 milioane de Euro 

fără TVA, care urmează a fi înființat în municipiul Timișoara, ca semn al 

recunoașterii rolului determinant jucat de timișoreni în lupta eliberării de comunism. 

Precizăm că, termenul de implementare a proiectului şi realizare a Muzeului 

Revoluţiei, cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 649/2014 a fost extins până la data 

de 31.12.2020, prin amendamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019 

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 

11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru. 

         În sensul celor prezentate mai sus, Ministerul Culturii și Identității Naționale a 

identificat imobilul 641, aflat în domeniul public al statului și în administrarea 

Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul Timișoara, str. Piața Libertății 

nr. 5-7, clasat în Lista Monumentelor Istorice 2016, cod LMI:TM-II-m-A-06143, 

care îndeplinește condițiile din punct de vedere istoric, tehnic și arhitectural în 

scopul amenajării Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 

1989. În ce priveşte imobilul 641, acesta a revenit în administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale, prin efectul  Hotărârii Guvernului nr. 301/2017 privind 

înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 

darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în 

municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Imobilul este fosta clădire a Comenduirii 

garnizoanei Timişoara, imobil monument istoric de secol XVIII. Astfel cum reiese 

şi din cuprinsul actului normativ respectiv, în cadrul imobilului 641 funcţionează şi 

un cabinet medical, în baza unui contract de închiriere, valabil până la data de                

17 iunie 2020. 

        Ministerul Culturii și Identității Naționale a solicitat Ministerului Apărării 

Naţionale transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii 

și Identității Naționale, în scopul reabilitării acestuia și amenajării Muzeului 

Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, în termen de cel mult 5 

ani de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. 

       Având în vedere faptul că imobilul 641 solicitat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale este dezafectat ca urmare a continuării procesului de 

reorganizare şi restructurare a Armatei României, Ministerul Apărării Naţionale este 

de acord cu transmiterea imobilului 641, având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 3 la prezentul act normativ, din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

      Acordul Ministerului Apărării Naționale privind transmiterea imobilului 641 în 

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale este condiționat de 

transmiterea imobilului care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1063/2011, 

având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul act normativ, din 

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea 

Ministerului Apărării Naționale în scopul reabilitării și utilizării pentru activități 



4 

 

specifice domeniului apărării naționale și preluarea de către Ministerul Culturii și 

Identității Naționale a contractului de închiriere susmenţionat. 

     Totodată, precizăm că imobilul 641, care face obiectul transmiterii în 

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, nu face parte din 

categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare sau a altor obiective 

destinate apărării naţionale, în conformitate cu prevederile pct. I23 şi I24 din anexa 

la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

      În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea 

instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale se înscriu 

în cartea funciară doar terenurile. În documentaţiile cadastrale întocmite pentru 

aceste imobile se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar planurile 

de amplasament și delimitare conțin doar limitele acestora. 

Precizăm că datele de identificare ale imobilului 641, corespund cu datele 

înscrise în cartea funciară aferentă acestuia, în părţile ce privesc activele fixe de 

natură patrimonială care se înscriu în cartea funciară potrivit prevederilor legale 

susmenţionate, care se aplică exclusiv instituţiilor din domeniul apărării, ordinii 

publice şi al securităţii naţionale. 

       Menționăm că imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu fac 

obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, conform extraselor de 

carte funciară cuprinse în documentația justificativă. Cu privire la imobilul MFP nr. 

156593, precizăm că se menţine dreptul de folosinţă gratuită pentru Asociaţia 

„Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”, stabilit conform art. 2 alin. (2) al 

Hotărârii Guvernului nr. 1063/2011, până la consolidarea şi reabilitarea imobilului 

641, dar nu mai mult de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În ceea 

ce privește imobilul 641, acesta va fi preluat împreună cu contractul de închiriere 

derulat de către Ministerul Apărării Naționale pentru un spațiu din cadrul 

imobilului, având ca obiect un cabinet medical, cu termen de valabilitate până la 

data de 17.06.2020.   

       În cazul în care nu se respectă destinaţiile ulterioare ale celor două imobile, 

după transmiterea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, 

respectiv în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, imobilele 

prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentul act normativ revin în administrarea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv în administrarea Ministerului 

Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

2. Schimbări preconizate  

 

Prezentul act normativ normativ prevede  modificarea datelor de identificare, a 

descrierii tehnice şi a valorii de inventar, ca urmare a modificării adresei poştale şi a 

reevaluării, pentru imobilul având număr de inventar MFP 156593, aflat în 

administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.  
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        Potrivit reglementărilor cuprinse în prezentul act normativ, se va transmite 

dreptul de administrare asupra imobilului, situat în mun. Timişoara, strada Oituz nr. 

2B, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale. Pentru acest imobil se va păstra dreptul de folosinţă 

gratuită acordat Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”, până la 

consolidarea şi reabilitarea imobilului 641, dar nu mai mult de 5 ani de la intrarea în 

vigoare a reglementărilor introduse prin prezenta hotărâre. 

        Prezentul act normativ vizează şi transferul dreptului de administrare asupra 

imobilului 641, situat în mun. Timişoara, str. Piaţa Libertăţii nr. 5-7, din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii 

şi Identităţii Naţionale, în vederea consolidării şi reabilitării, în scopul amenăjării şi 

înfiinţării „Muzeului revoluţiei române din Decembrie 1989”. 

       Având în vedere că, în cazul imobilului 641 există în derulare un contract de 

închiriere, pentru un spaţiu din imobil, în care funcţionează un cabinet medical, 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se va subroga în drepturile şi obligaţiile 

Ministerului Apărării Naţionale, preluând odată cu imobilul respectiv şi contractul 

de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naţionale. 

 

3. Alte informaţii 

 

         Responsabilitatea privind realitatea şi corectitudinea datelor prevăzute în 

prezentul act normativ revine iniţiatorilor, în speţă, Ministerului Culturii și 

Identităţii Naţionale, precum şi Ministerului Apărării Naţionale. 

         Prezentul act normativ este un act cu caracter individual, astfel încât sunt 

incidente prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 15 alin. (7) din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

 

Prezentul act normativ nu se 

referă la acest subiect 

 

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
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mijlocii 

3. Impactul social 

 

4. Impactul asupra mediului  

 

5. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 4-a  

 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 

Următorii 4 

ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

Prezentul act normativ nu se 

referă la acest subiect 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri si servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor prezentului act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Adoptarea prezentului act 

normativ va duce la 

modificarea şi completarea în 

mod corespunzător a anexelor 

corespunzătoare la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

11 Compatibilitatea prezentului act normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

 Nu este cazul 
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2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul prezentului act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, cu 

modificările ulterioare 

 Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente, cu modificările și completările 

ulteriare 

 Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 Prezentul act normativ nu 

necesită avizul Consiliului 

Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării prezentului act normativ Prezentul act normativ a 

fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparența 

decizională în administrația 

publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării prezentului act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

3. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

file:///C:/Users/User3/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///C:/Users/User3/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm
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1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 

normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competentelor 

instituțiilor existente 

Punerea în aplicare a 

prezentului act normativ se va 

face în condiţiile legii. 

2. Alte informaţii   

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în 

domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului Apărării Naționale, 

precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din 

administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii 

și Identității Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului. 

 

 

 

 

 

Ministrul culturii și identității naționale 

 

 

 

Valer-Daniel Breaz 

Ministrul apărării naționale 

 

 

 

Gabriel-Beniamin Leș 

 


