
 

G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind  transmiterea unei suprafeţe de teren aflate în domeniul public al 

statului, din administrarea M.T.I. - C.N.A.D.N.R. S.A., în administrarea 

M.E.C.M.A. prin C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.  

 

În temeiul art. 108 din Constituţie, al art10, alin. (2) din Legii nr.213/1998 

privind bunurile proprietatea publică (*actualizata*) cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre 

 

Art.1 Se aprobă  trecerea  unei  suprafeţe  de  teren de 245 m2, aferentă a 4 

stâlpi, aflată în domeniul public al statului, din administrarea M.T.I. - 

C.N.A.D.N.R. S.A., în administrarea M.E.C.M.A. - C.N.T.E.E.E. 

„Transelectrica’’  S.A.,  având datele de identificare prevăzute în anexă. 

 

Art.2 Trecerea terenurilor ce aparţin domeniului public al statului din 

administrarea  M.T.I. - C.N.A.D.N.R. S.A., în administrarea M.E.C.M.A. - 

C.N.T.E.E.E. „Transelectrica’’  S.A. se face în vederea realizării obiectivului 

de interes naţional ””RReellooccaarree  RReeţţeellee  222200  kkVV  llaa  iinntteerrsseeccţţiiaa  ccuu  vvaarriiaannttaa  

ooccoolliittooaarree  aa  DDNN66  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  DDrroobbeettaa  TTuurrnnuu  SSeevveerriinn..””  

 

Art.3  Trecerea terenurilor ce aparţin domeniului public al statului, prevăzute 

la art.1, din administrarea M.T.I. - C.N.A.D.N.R. S.A., în administrarea 

M.E.C.M.A. - C.N.T.E.E.E. „Transelectrica’’ S.A., se va face pe baza de 



 

protocol de predare-preluare în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotarâri.  

Art.4 Compania Naţională de Transport al  Energiei Electrice 

“Transelectrica” S.A. şi  C.N.A.D.N.R. S.A  vor efectua operaţiunile 

prevăzute în prezenta hotărâre prin actualizarea evidenţelor contabile,  

inclusiv actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

statului. 

 Art. 5   Anexa nr.7 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 si 1020 bis din 21.12.2006, 

cu modificările si completările ulterioare, se modifică, drept urmare prezentei 

hotărâri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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