HOTĂRÂRE nr. 251 din 18 aprilie 2019
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian
- Sibiu şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2019
Data intrării în vigoare 24-04-2019
Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 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,
precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin.
(1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu
sediul în localitatea Cristian, Strada XIII nr. 53, judeţul Sibiu, în instituţie de drept public
organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumit în continuare Institutul.
Articolul 2
(1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu,
care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Institut conform situaţiilor
financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor
art. 16 din prezenta hotărâre.
(2)Bunurile imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
(3)Bunurile imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului,
pentru care se actualizează valoarea de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei 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, sunt
prevăzute în anexa nr. 2.
(4)Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al
Page 1 of 10

României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului de la nr. MFP 107512 a suprafeţei de teren de 90,96 ha şi de la
nr. MFP 107513 a suprafeţei de 3,95 ha ca urmare a pronunţării unor decizii definitive ale
instanţelor judecătoreşti, respectiv Decizia civilă nr. 46/A/2002 din 5 aprilie 2002,
pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul nr. 1.088/2002, Decizia civilă nr.
309/AP din 7 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 9.709/197/2015,
şi Sentinţa civilă nr. 464/2002 din 22 octombrie 2002, pronunţată de Judecătoria Gurahonţ în
Dosarul nr. 575/2002, şi prin actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public
al statului potrivit anexei nr. 2.
(5) Institutul administrează suprafaţa de teren de 513,14 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul
bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 107512.
Articolul 3
(1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii
plantelor de câmp, a pajiştilor montane şi al creşterii animalelor specifice zonei montane şi
desfăşoară şi alte activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, astfel:
a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor
nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a
pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor
fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; grupa 014 Creşterea animalelor;
clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143
Creşterea cailor şi altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0146
Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; grupa 015 Activităţi în ferme mixte,
cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare
agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; grupa
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;
clasa 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe
vânătorii;
b)diviziunea 02 Silvicultură şi exploatare forestieră; grupa 021 Silvicultură şi alte activităţi
forestiere; clasa 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere; grupa 023 Colectarea
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; grupa 024 Activităţi şi servicii anexe
silviculturii; clasa 0240 Activităţi şi servicii anexe silviculturii;
c)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea
cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; grupa 103
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1031 Prelucrarea şi conservarea
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cartofilor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor, neclasificate altundeva „n.c.a“.; grupa 104 Fabricarea
uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale; clasa 1041 Fabricarea uleiurilor şi a
grăsimilor vegetale şi animale; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 107 Fabricarea produselor de
brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa
1089 Fabricarea altor produse alimentare „n.c.a.“; grupa 109 Fabricarea preparatelor
pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de
fermă;
d)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din
fructe; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea
altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 Producţia de băuturi
răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
e)diviziunea 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; grupa 141 Fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană; clasa 1411 Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte din piele; grupa 142 Fabricarea articolelor din blană; clasa 1420 Fabricarea
articolelor din blană;
f)diviziunea 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor; grupa
151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a
articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor; clasa 1511 Tăbăcirea şi
finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor;
g)diviziunea 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite; grupa 161
Tăierea şi rindeluirea lemnului; clasa 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;
h)diviziunea 18 Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 Tipărirea
şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 Alte activităţi de tipărire „n.c.a.“; clasa
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire; clasa 1814 Legătorie şi servicii conexe;
grupa 182 Reproducerea înregistrărilor; clasa 1820 Reproducerea înregistrărilor;
i)diviziunea 32 Alte activităţi industriale n.c.a.; grupa 329 Alte activităţi industriale; clasa
3291 Fabricarea măturilor şi periilor; clasa 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.;
j)diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deş eurilor
nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi
eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor;
k)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete;
grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor
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vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa
463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631
Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi
produselor din carne; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor
şi grăsimilor comestibile; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; clasa 4634 Comerţ
cu ridicata al băuturilor; grupa 464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum;
l)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa
471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din
tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor
proaspete, în magazine specializate; clasa 4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al
produselor din carne, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al
băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate;
m)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte
transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; grupa 494
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de
mărfuri;
n)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări;
clasa 5210 Depozitări;
o)diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 551 Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare; clasa 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
p)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor,
revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5814 Activităţi
de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 Alte activităţi de editare;
q)diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor
web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6312 Activităţi
ale portalurilor web;
r)diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate;
s)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa
6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă
în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în
domeniul fiscal;
ş)diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de
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consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management;
t)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi
inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetaredezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
ţ)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere
a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de
sondare a opiniei publice;
u)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 731 Publicitate;
clasa 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate; clasa 7312 Servicii de reprezentare
media; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 749 Alte activităţi
profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice
şi tehnice n.c.a.;
v)diviziunea 75 Activităţi veterinare; grupa 750 Activităţi veterinare; clasa 7500 Activităţi
veterinare;
w)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa
854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte
forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de
servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru
învăţământ;
x)diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor
economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice,
patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi
asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de
comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit
prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte
unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public sau privat, cu instituţii de învăţământ
acreditate şi cu operatori economici din ţară sau străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin.
(2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5
Finanţarea activităţii Institutului se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr.
45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6
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Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
Articolul 7
(1) Institutul organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile
aplicabile instituţiilor publice.
(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, potrivit
prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu,
care se reorganizează, se preia de către noua unitate, fără concurs.
(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind
protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor
părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare
care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări de
servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
Articolul 9
Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este 59.
Articolul 10
(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al
acestuia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea
cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor
art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Institutului se
regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite
de la acesta.
Articolul 11
Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din
Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 12
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se
aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
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Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit
prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Conducerea Institutului este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit
prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contractul de management, potrivit
prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările
ulterioare. Persoana care ocupă funcţia de director al Institutului are funcţia de bază la
această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Institutului.
Articolul 14
Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific, conform
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit.
b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 15
Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor
din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un
autoturism de teren.
Articolul 16
Institutul are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Institutul să solicite Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate
imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren
indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic,
prevăzute în anexa nr. 2.9 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr.
3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Articolul 17
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din
evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera
modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre
a Guvernului.
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Articolul 18
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 10, cu excepţia pct. 1, 10.a) şi 10.c)
la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetaredezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de
cercetare şi producţie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi
106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Articolul 19
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul cercetării şi inovării,
Nicolae Hurduc
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Elena Solomonesc,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Bucureşti, 18 aprilie 2019.
Nr. 251.
Anexa nr. 1
Bunurile imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu - C.U.I. 28746907
Nr.
MFP

Cod de
Denumire
clasificare

153226 8.28.10

153227 8.28.10

153219 8.28.03

Descriere tehnică pe
scurt

Adresa

Valoarea de
inventar
(lei)

Ţara: România,
Parc dendrologic
judeţul Sibiu,
Parc
74.510
Cisnădie
oraşul Cisnădie,
Str. Măgurii nr. 97
Plantaţie
Ţara: România,
forestieră pentru
judeţul Sibiu, satul
Plantaţie forestieră
181.591
combaterea
Cristian, Str. XIII
eroziunii
nr. 53
Clădire cărămidă,
Ţara: România,
Laborator zonal acoperiş ţiglă, Sc = 442 judeţul Sibiu, satul 904.706
mp
Cristian, Str. XIII
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153220 8.28.03

Laborator de
cercetare

153221 8.28.03

Laborator de
produse
alimentare

153222 8.28.10

Biobază de
cercetare

153223 8.28.10

Sediu staţiune
Cisnădie

153224 8.29.08

Sediu staţiune
TOTAL

nr. 53
Ţara: România,
Clădire cărămidă,
judeţul Sibiu, satul
acoperiş ţiglă, Sc = 848
759.425
Cristian, Str. XIII
mp
nr. 53
Clădire cărămidă,
Ţara: România,
acoperiş structură lemn, judeţul Sibiu, satul
184.161
plăci azbociment, Sc = Cristian, Str. XIII
441 mp
nr. 53
Clădiri zootehnice
Ţara: România,
cărămidă, acoperiş
judeţul Sibiu, satul
structură lemn, plăci
446.409
Cristian, Str. XIII
azbociment, Sc = 11.296
nr. 53
mp
Ţara: România,
Clădire cărămidă,
judeţul Sibiu,
acoperiş ţiglă, Sc = 390
555.309
oraşul Cisnădie,
mp
Str. Măgurii nr. 97
Ţara: România,
Clădire cărămidă,
judeţul Braşov,
acoperiş ţiglă, Sc = 100
609.928
satul Hălchiu, Str.
mp
Noului nr. 195
3.716.039

Anexa nr. 2
Bunurile imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu - C.U.I. 28746907,
pentru care se actualizează valoarea de inventar
Nr.
MFP

Cod de
Denumire
clasificare

Descriere tehnică pe scurt Adresa
Clădire cărămidă, acoperiş
ţiglă, Sc = 442 mp

153219 8.28.03

Laborator
zonal

153220 8.28.03

Laborator de Clădire cărămidă, acoperiş
cercetare
ţiglă, Sc = 848 mp

153221 8.28.03

Laborator de Clădire cărămidă, acoperiş
produse
structură lemn, plăci
alimentare
azbociment, Sc = 441 mp
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Valoarea de
inventar (lei)

Ţara: România,
judeţul Sibiu, satul
904.706
Cristian, Str. XIII
nr. 53
Ţara: România,
judeţul Sibiu, satul
759.425
Cristian, Str. XIII
nr. 53
Ţara: România,
judeţul Sibiu, satul
184.161
Cristian, Str. XIII
nr. 53

153222 8.28.10

153223 8.28.10

153224 8.29.08

Biobază de
cercetare

Clădiri zootehnice
cărămidă, acoperiş
structură lemn, plăci
azbociment, Sc = 11.296
mp

Ţara: România,
judeţul Sibiu, satul
446.409
Cristian, Str. XIII
nr. 53

Ţara: România,
Sediu staţiune Clădire cărămidă, acoperiş judeţul Sibiu, oraşul
555.309
Cisnădie
ţiglă, Sc = 390 mp
Cisnădie, Str.
Măgurii nr. 97
Ţara: România,
Clădire cărămidă, acoperiş judeţul Braşov, satul
Sediu staţiune
609.928
ţiglă, Sc = 100 mp
Hălchiu, Str. Noului
nr. 195
TOTAL
3.459.938

-----
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