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Hotarare privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, din
administrarea Ministerului Apararii in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si

Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti

M.Of.nr. 626 din 28 august 2008

HOTARARE Nr. 918

. privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat" in domeniul public a1 statului, din administrarea
Ministerului Apararii in administrarea Ministerufui

Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru
Universitatea din Pi-testi

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si a1 art. 12
alin. (1) si (2) din Legea rlr. 2L3/1,998 privind proprietatea publica si
regimul juridic aI acesteia, cu modifj-carile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se aproba transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat in
domeniul public a1 statului, avand datele de identificare prevazute in anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea
Minj-sterului Apararii in administrarea Minist.erului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, pentru Universitatea din Pitesti, in scopul desfasurarii de
activitati de invatamant superior de catre filiala di-n Ramnicu Valcea a
acesteia "(2) Dupa preluare, spatiile existente in imobilul prevazut 1a a1in. (1) se
reabiliteaza si se modernizeaza in vederea desfasurarii procesului de
j-nvat.amant, iar Lerenurile fara constructij- se utilizeaza in scopul
realizarii unui campus universitar pentru un numar de 6.000 de studenti, care
va cuprinde cladiri de locuit si administrative, baza sportiva, cantina
sLudenteasca, obiective cu destinatie socialcult.urala si alte cladiri
necesare pentru desfasurarea procesului de invatamant superior la standarde
ridicate .

Art. 2. - Predarea-preluarea partii din imobil transmise potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile
interesate, in termen de 50 de zile de 1a intrarea in vigoare a prezentei
hotarari.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARI CEANU

Contrasemneaza

p. Ministrul apararii,
Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei
Ministrul economiei si fmantelor,

Varujan Vosganian



Bucuresti, 20 august 2008.
Nr. 918 .

DATELE DE IDENTIFICARE
a1e partii de imobil aflat in domeniul public aI statului, care se
transmite din administrarea Ministerului apaiarii in administrarea

Ministerului Educatiei, cercetarii si rineretufui, pentru
Universitatea din Pitesti

ANEXA

Persoana
juridica de

la care se

trammite
imobilul

Persoanajuridica la
care
se transmite imobilul

I Codul de clasificare din
I inventarul bunurilor
i allate in administrarea
Ministerului Apararii,
care alcatuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

Str. Stirbei Voda nr.
140,
municipiul
Ramnicu Valcea,
iudetul Valcea

Statul
roman,
Ministerul
Apararii

- suprafata construita= 12.359 n2
- suprafata desfasrrala=24.753 m2
- suprafa8 terenulni= 239.134,94 m2

Statul roman,
Ministerul
Educatiei, Cercetarii
si Tineretului - pentru
Universitatea din
Pitesti

- imobil48l (partial)
- cod 8.29.09
- nr. M.F. 103.905


