NOTA DE FUNDAMENTARE
Hotărâre
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și
în administrarea Agenției Naționale de Integritate
Proiectul astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de mediu,
asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, conform prevederilor art. 2
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare
și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Motivul emiterii actului normativ.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 792/25 iulie 2007 privind transmiterea unui imobil din
domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ,,Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de
Integritate, cu modificările ulterioare, Agenția Națională de Integritate a primit în administrare un
imobil situat în Municipiul București, str. Lascăr Catargiu nr. 15, sector1.
Imobilul este folosit cu destinația de sediu administrativ al instituției și este înscris în
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului sub nr. M.F. 155753, codul de
clasificare 8.29.07., bunul în cauză nu este supus unor cereri de retrocedare, nu este grevat de
sarcini şi nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor, după caz.
Pe baza Hotărârii Guvernului nr. 674/29.08.2018 privind actualizarea valorii de inventar
a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, această instituție a operat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului valoarea actualizată a imobilului, în cuantum de 10.001.527,46 lei, necesitatea şi
oportunitatea promovării proiectului şi realitatea datelor prezentate, care aparţin iniţiatorului.
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr.
81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, imobilul
a fost supus operațiunii de reevaluare, de către un evaluator autorizat, cu scopul determinării valorii

acestuia la nivelul lunii decembrie 2019, ținând cont și de prevederile art.3 alin. (1) lit. d) din
Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008
privind reevaluarea și amortizarea activelor corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
Valoarea de piață (valoarea justă) estimată de către evaluatorul autorizat este de
12.400.977,01 lei.
Astfel, ca urmare a reevaluării imobilului în luna decembrie 2019, s-a înregistrat în
evidențele contabile la 31 decembrie 2019 o valoare actualizată a imobilului din str. Lascăr
Catargiu nr.15, sector1, București, de 12.400.977,01 lei.
Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificările și completările ulterioare, este necesară modificarea valorii
actualizate a imobilului aflat în administrarea Agenției Naționale de Integritate.
În acest sens, am întocmit prezentul proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de
inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale
de Integritate, pe care îl supunem spre aprobare.
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