
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

la Hotărârea Guvernului nr. 571/2009 
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale – Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, 
 a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii 

 
                                                                                       
 

Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara este instituţie publică 
cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, care funcţionează în subordinea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Prin Decizia nr. 717/10.03.2006 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România s-a dispus retrocedarea  în 
natură către Episcopia Romano - Catolică din Timişoara, jud. Timiş, ca veche 
proprietară, a imobilului situat în Municipiul Timişoara, b-dul General Ion Dragalina nr. 
9 (fost str. 13 Septembrie nr. 9). 

Conform măsurătorilor cadastrale înscrise în extrasul de carte funciară nr. 17157, 
suprafaţa imobilului este de 987 mp. 

Imobilul „Grădină în str. 13 Decembrie nr.9” cu nr. cadastral 17107/1 nu este 
înscris în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi 
(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1705 / 2006, precum şi cu cele ale alin. (2), lit. A, f) şi 
lit. B. c) din Ordinul nr. 428 / 2007 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea 
bunurilor din domeniul public al statului, apreciem că denumirea şi descrierea tehnică a 
imobilului trebuie modificate în conformitate cu înscrisurile existente în extrasul de 
carte funciară şi că, totodată, acest imobil având datele de identificare prevăzute în 
anexa la prezentul proiect trebuie scos din inventarul bunurilor din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – 
Oficiul pentru Studii pedologice şi Agrochimice Timişoara. 

Prezentul proiect 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. 



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

scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Oficiul pentru 
Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara, a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii.  
 
 
 

 
 

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
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