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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării
Institutului Regional de Oncologie Timişoara
ANEXĂ
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului
Regional de Oncologie Timişoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 11
decembrie 2009, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Obiectivul de investiţii prevăzut la art. 1, compus din teren şi construcţie
nefinalizată, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul public al
statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 438 din data de 22
noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se dă în administrarea Ministerului Sănătăţii prin
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş.
(2) După finalizarea şi recepţia obiectivului de investiţii, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi
înscris în condiţiile legii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.
(3) Trasarea limitelor parcelelor de teren aferente construcţiei nefinalizată se va face de către
Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, pe baza unei
documentaţii tehnice cadastrale de identificare."
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - În cazul în care lucrările de construcţie la Institutul Regional de Oncologie Timişoara
nu demarează în termenul prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
nr. 373 din data de 28 septembrie 2010, imobilul compus din teren şi construcţie nefinalizată,
prevăzut la art. 2, va reveni în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. - Predarea - preluarea imobilului menţionat la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2009 se
face pe bază de proces - verbal încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Ministerul
Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
PRIM - MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
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Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin - Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 8 decembrie 2010.
Nr. 1.249.

ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2009)
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului compus din teren şi construcţie nefinalizată, transmis în vederea realizării obiectivului
de investiţii în curs de finalizare "Institutul Regional de Oncologie Timişoara"

Nr.
crt.

1.

2.

Locul unde
este situat
imobilul

Persoana
juridică de la
Persoana juridică la care se
care se
transmite imobilul
transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Timişoara,
Calea
Torontalului

Din
administrarea
Consiliului
Local al
Municipiului
Timişoara

În administrarea
Ministerului Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Timiş

Timişoara,
Calea
Torontalului

Din
administrarea
Consiliului
Local al
Municipiului
Timişoara

În administrarea
- construcţie nefinalizată
Ministerului Sănătăţii - valoarea de inventar = 17.577 mii lei
Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului Timiş
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- parcela cu nr. top 23.485/2 înscris în
CF nr. 416.654 cu suprafaţa de 34.200
m2
- parcela cu nr. top 23.484/2/1, înscris
în CF nr. 416.655, cu suprafaţa de
21.285 m2
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