Guvernul României
Hotărârea nr. 651/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii
de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei
Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti
În vigoare de la 19.09.2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1),
al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 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, şi art.
2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil
aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, conform
anexei nr. 1.
Art. 2.
(1) Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat
în proprietatea publică a statului, din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în
administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti.
(2) Centrul Naţional al Dansului Bucureşti preia obiectivul de investiţii "Sala Omnia" şi devine
beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico- economici aprobaţi potrivit legii.
Art. 3.
Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile
interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4.
Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice
şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa
nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Anexa 1
DATELE DE IDENTIFICARE
a bunului imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Operei Naţionale
din Bucureşti
1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

4221314

Opera Naţională din Bucureşti

2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi
naţionale subordonate ordonatorului
principal

Nr. Codul de
Descrierea
Denumirea
MF clasificare
tehnică

35935 8.24.05

Sala
Omnia
Imobil

Adresa

Vecinătăţi

Situaţia
juridică

1. Construcţii: Ţara:
Bloc str. N. În
C1 - clădire
România,
Bălcescu nr. administrarea
1.267 mp [S + Judeţ:
17-19,
Operei
P + 2 (parţial)]; municipiul
Clădire
Naţionale din
C2 - platformă Bucureşti,
APPS Str. Bucureşti
şi scări - acces sectorul 1, str. Academiei CUI 4221314
C1; C3 Popişteanu nr. 32-34,
pasarelă - cota Cristian nr. 3 Sediul BTT
H - 5,5 m
(fostă str.
str. Dem.
Nr. cadastral Piaţa
Dobrescu
241495
Revoluţiei nr. nr. 46
2. Teren
1A,
suprafaţă
Str.
1.468 mp,
Academiei nr.
conform CF 32-34)
nr. 241495

Valoarea
de inventar
a bunului
înscrisă în Valoarea
inventarul de inventar
centralizat actualizată
al bunurilor a bunului
din
imobil (lei)
domeniul
public al
statului (lei)
1.156.209 23.426.599

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
a bunului imobil aflat în domeniului public al statului, care se transmite din administrarea
Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului
. Ordonator principal de
credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de
credite
3. Ordonator terţiar de credite 4221314

Opera Naţională
din Bucureşti

4. Regii autonome şi
companii/societăţi naţionale
subordonate ordonatorului
principal
Persoana
Persoana
juridică din
juridică în
Valoarea
administrarea administrarea
de inventar
căreia trece căreia trece
Nr. Codul de
Descrierea
Modul de
Denumirea
Adresa actualizată
bunul imobil bunul imobil
MF clasificare
tehnică
dobândire
a bunului
aflat în
aflat în
imobil (lei)
domeniul
domeniul
public al
public al
statului
statului
35935 8.24.05 Sala
1.
Ţara:
23.426.599 Hotărârea Opera
Centrul
Omnia
Construcţii: România,
Guvernului Naţională din Naţional al
Imobil
C1 Judeţ:
nr.
Bucureşti
Dansului
clădire
municipiul
1.422/2005; CUI 4221314 Bucureşti
1.267 mp Bucureşti,
Hotărârea
CUI
[S + P + 2 sectorul 1,
Guvernului
16755383
(parţial)]; str.
nr.
C2 Popişteanu
741/2013
platformă Cristian nr.
şi scări - 3 (fostă str.
acces C1; Piaţa
C3 Revoluţiei
pasarelă - nr. 1A, Str.
cota H Academiei
5,5 m Nr. nr. 32-34)
cadastral
241495 2.
Teren
suprafaţă
1.468 mp,
conform
CF nr.
241495

