PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al
oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.
Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din
domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,
în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.
(2) Bunul imobil prevăzut în anexă se declară din bun de interes
public naţional în bun de interes public local.
Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe
bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului îşi vor actualiza, în mod
corespunzător, datele din evidenţa cantitativ - valorică şi vor opera modificările
corespunzătoare în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților
în ședința din 13 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Anexa
Datele de identificare
a imobilului care se declară ca fiind de interes public local și care se transmite
din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor
Statutului în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea

Nr.
crt.

Persoana
juridică de
la care se
transmite
imobilul

Persoana
juridică
la care se
transmite
imobilul

Caracteristici
tehnice ale
imobilului

Adresă/Număr
Carte Funciară
Nr.cadastral

Elementecadru de
descriere
tehnică
actualizate

1.

Domeniul
public
al
statului, din
administrar
ea Agenției
Domeniilor
Statului

Domeniul
public al
orașului
Odobești,
județul
Vrancea

Imobil-teren
Categorie de
folosință:
curți
construcții
S=11801 m2
- arabil
S=1000 m2
- livadă
S=15100 m2

Odobești,
str.Ștefan
cel
Mare,
nr.42,
T43,
P766Cc,
767769L,
768A,
județul Vrancea,
CF nr.57369
Nr.cadastral
57369

Teren
intravilan
St=27901
m2

Valoarea de
inventar a
bunului imobil
înregistrată în
inventarul
centralizat al
bunurilor din
domeniul
public al
statului (lei)
Teren
arabil1.330,864 lei;
Curți
construcții=
648.717,92 lei;
Livadă=22.900,
97 lei

Număr
inventar
MFP

145562

Cod de
clasificare

08.05.01

