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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
la Hotărârea de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri 

imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de 
Arheologie ,,Vasile Pârvan” din subordinea Academiei Române 

 
Motivul emiterii actului normativ 

 
Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 
completările ulterioare, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației 
publice centrale urmează să actualizeze inventarul bunurilor din domeniul public al statului 
în conformitate cu modificările intervenite în structura acestora ca urmare a inventarierii 
anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.  
 

1. Descrierea situației actuale: 
 

Academia Română, instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile 
fundamentale ale ştiinţei, autonomă, și instituţiile publice aflate în subordinea sa deţin în 
administrare bunuri din domeniul public al statului, înregistrate în anexa nr. 17 la Hotărârea 
de Guvern nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform Anexei nr. 17 la Hotărârea de Guvern nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, în administrarea Academiei Române, ca ordonator principal de 
credite, și Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, având Cod Fiscal 4266804, ca ordonator 
terţiar de credite, figurează imobilele din str. Henri Coandă nr. 11, sector 1, București, 
identificate cu nr. M.F 104718,  nr. 104727 și nr. 164678.  

În conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Ordinului nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Institutul de 
Arheologie ,,Vasile Pârvan” a procedat la reevaluarea imobilelor aparţinând domeniului 
public al statului şi aflate în administrarea sa, conform raportului de evaluare din 25.05.2021 
întocmit de EVAL CORP SRL, membru Corporativ ANEVAR 0095.    
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În urma reevaluării, valorile imobilelor s-au schimbat față de cele existente în anexa 

nr. 17 la H.G. nr. 1.705/2006, ceea ce implică actualizarea valorilor de inventar care au fost 
înregistrate în evidenţele contabile ale Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan”. 
 

2. Schimbări preconizate 
 

Prin prezentul act normativ se propune actualizarea anexei nr. 17 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește 
modificarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării acestora, a unor imobile înscrise în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea 
Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan” din subordinea Academiei Române.   

Valorile de inventar aferente anexei proiectului de act normativ sunt cele înscrise în 
evidența contabilă a Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, respectiv: 

- pentru imobilul cu nr. M.F 104718: valoarea de inventar ca urmare a reevaluării 
realizate în anul 2021 este de 1.284.600 lei; 

- pentru imobilul cu nr. M.F 104727: valoarea de inventar ca urmare a reevaluării 
realizate în anul 2021 este de 220.100 lei; 

- pentru imobilul cu nr. M.F 164678: valoarea de inventar ca urmare a reevaluării 
realizate în anul 2021 este de 15.507.100 lei; 

Conform raportului de evaluare din 25 mai 2021, valoarea totală a celor trei imobile este de 
17.011.800 lei. 

Datele din extrasul de carte funciară ale bunurilor din anexa prezentului act normativ, 
precum și cele cu privire la caracteristicile tehnice ale acestora rămân nemodificate. 

Necesitatea și oportunitatea promovării actului normativ, realitatea și corectitudinea 
datelor prezentate aparțin Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, ordonator terțiar de 
credite, care promovează acest proiect prin Academia Română, ordonator principal de 
credite, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Prezentul proiect de hotărâre nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi 
de mediu, asupra bugetului consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, conform prevederilor 
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. 

Proiectul propus are caracter individual, context în care nu sunt incidente dispoziţiile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
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Faţă de cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern privind 
actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi 
în administrarea Institutului de Arheologie ,,Vasile Pârvan” din subordinea Academiei 
Române, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului României, în forma alăturată. 

 
 

Ministrul Finanțelor,                                    Preşedintele Academiei Române,    
              Adrian CÂCIU                                                    Acad. Ioan-Aurel POP 
                                                  

 
 

AVIZAT: 
Viceprim-ministru,  

Ministrul transporturilor și infrastructurii 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 
 
 

Ministrul Justiţiei, 
Marian Cătălin PREDOIU 

 
 
 
 
 


