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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR 

LEGE 

pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului 

şi din administrarea Institutiei Prefectului — Judetul Vrancea, în 

domeniul public al Judetului Vrancea şi în administrarea Consiliului 

Judetean Vrancea 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

Articol unic. — (1) În conforniitate Cu prevederile art. 860 am . (3) 

din Codul civil, se aprobă trecerea bunului imobil, format din clădire şi 

teren aferent, situat în municipiul Focşani, Bulevardul Dimitrie Cantemir 

nr. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta lege din domeniul public al statului şi din 

administrarea Institutiei Prefectului — Judetul Vrancea în domeniul public 

al Judetului Vrancea. 

(2) Consiliul Judetean Vrancea va asigura folosinţa gratuită a 

spatiilor deţinute în prezent de Institutia Prefectului — Judeţ-ul Vrancea, din 



2 

imobilul prevăzut la aim . (1), pentru funcţionarea in bune condiţii a acesteia, 

pe bază de protocol. Instituţia Prefectului — Judeţul Vrancea va suporta, in 

funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de 

funcţionare şi întreţinere. 

(3) Predarea-preluarea bunului prevăzut la alin. (1) se face pe 

bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile 

de la data intrării in vigoare a prezentei legi. 

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne va elabor.a un proiect de 

hotărâre privind modificarea in conformitate cu prevederile prezentei legi 

a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor 

administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea 

instituţiilor prefectului, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi a 

anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis 

din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în sedinţa din 10 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 aim . (2) 

din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ION-MARCEL CIOLACU 
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Anexă 

Datele de identificare a imobilului şi a terenului aferent care se declară ca find de interes 

public judeţean şi care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea 

Institutiei Prefectului - Judeţul Vrancea în domeniul public al Judeţului Vrancea 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea . 

Nr. 

crt 

Adresa imobilului 

care se transmite 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică 

Ia care se transmite 

imobilul 

Caracteristici tehnice 

ale imobilului 

Număr 

Carte 

Funciară 

Număr 

inventar 

MFP 

Cod de 

clasil'icare 

I. 

Municipiul 

Focşani, 

B-dulDimitrie 

Cantemir nr. 1, 

judeţul Vrancea 

Domeniul public 

al statului, 

din 

administrarca 

Instituţiei 

Prefectului 

Judetul Vrancea 

Domeniul public 

al Judetului 

Vrancea, 

in administrarca 

Consiliului 

judeţean Vrancea 

Palat 

administrativ, 

alc"atuitdin: 

Corp A, P+6E, 

Corp B,P+2E, 

supraĺl4ăconslntită955m2, 

112110 8.29.15 

teren aferent 2560 m2 


