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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Serviciul de Informații Externe, titular al dreptului de administrare a bunurilor din 
domeniul public al statului în baza dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
deține în administrare trei imobile în stare avansată de degradare, aflate în domeniul public al 
statului, astfel: 

- imobilul cu nr. MF 97014, reprezentând o construcție, situată în București, sector 3, în 
valoare de 109.974 lei, având suprafaţa de 99,79 mp, dată în folosință în anul 1936, ce are 
durata normală de funcționare îndeplinită; 

- imobilul cu nr. MF 97015, reprezentând o construcție, situată în București, sector 3, în 
valoare de 144.463 lei, având suprafaţa de 194,13 mp, dată în folosință în anul 1936, ce are 
durata normală de funcționare îndeplinită;   

- imobilul cu nr. MF 97017, reprezentând o  construcție, situată în București, sector 3, în 
valoare de 118.205 lei, având suprafaţa de 104,05 mp, dată în folosință în anul 1985, ce își va 
îndeplini durata normală de funcționare în anul 2035. 

Întrucât starea avansată de degradare a imobilelor sus-menționate atrage risc de 
prăbușire, acestea nu mai răspund interesului public național, soluția propusă fiind trecerea în 
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.  

Bunurile imobile care fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu sunt grevate de 
sarcini şi nu fac obiectul vreunei cereri de revendicare, restituire sau a unor litigii aflate pe  
rolul instanțelor de judecată.  

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ 
aparțin Serviciului de Informații Externe. 

Prezentul proiect de act normativ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora modificările 
intervenite în acest inventar se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens.  

Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 1 alin. (3) lit. a) pct. 12 din  
Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare 
şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor 
metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului 
consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, şi, în consecință, nu este necesară 
întocmirea instrumentului de prezentare şi motivare prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din hotărârea de Guvern menționată. 

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Serviciului de 
Informații Externe în domeniul privat al statului și administrarea Serviciului de Informații 
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Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, anexat, avizat de instituțiile abilitate, pe 
care îl supunem spre aprobare Guvernului.  
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