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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului 

 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a art. 28 alin. (2) din Legea 
nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare și a 
art. III, alin.(1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 
 

Art.1. – Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea 
şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” Bucureşti, cu sediul social în municipiul 
Bucureşti, strada Intrarea Binelui nr. 1A, sector 4, ca instituţie de drept public şi de utilitate 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu–Şişeşti, finanţată potrivit prevederilor legale, din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de stat.  

Art.2. – (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea 
şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București, este constituit din bunuri din 
domeniul public al statului, bunuri din domeniul privat al statului şi bunuri proprii, prevăzute 
în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi suprafeţe de teren 
din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare şi 
multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 2.4.din Legea nr. 45/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit ultimei situaţii financiare încheiate la 31 
martie 2011. 

 (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică ca urmare a reevaluării bunurilor înregistrate cu 
numerele M.F. 117264, 117267, 117269, 117272, 117287, 117289, 121290, 121291 şi 
121293, conform prevederilor anexei nr. 1, pct. 1. 

 Art. 3. – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole - „Horting” București are ca obiect principal de activitate următoarele 
activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: 
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a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea 
plantelor nepermanente; Clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0113 Cultivarea 
legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; Clasa 0119 Cultivarea altor 
plante din culturi nepermanente; Grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Clasa 
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi 
activităţi după recoltare;  Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa  
0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor; 

b) diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi 
conservarea cărnii şi a produselor din carne; Clasa 1013 Fabricarea produselor din carne 
(inclusiv din carne de pasăre); Grupa 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, 
crustaceelor şi moluştelor; Clasa 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor si 
moluştelor; Grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; Clasa 1031 
Prelucrarea şi conservarea cartofilor; Clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; 
Clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; Grupa 108 Fabricarea 
altor produse alimentare; Clasa 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;   

c) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; 
Clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al 
produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4631 Comerţ cu ridicata al 
fructelor şi legumelor; Grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; Clasa 4690 Comerţ cu 
ridicata nespecializat; 

d) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor; Grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al 
produselor din tutun, în magazine specializate; Clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al 
fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; Clasa 4724 Comerţ cu 
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 
specializate; Clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine 
specializate; 

e) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; Grupa 521 
Depozitări; Clasa 5210 Depozitări; 

f) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în 
ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; Clasa 7219 
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;  

g) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Grupa 749 Alte 
activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; Clasa 7490 Alte activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;  

h) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri;  Grupa 
Activităţi de întreţinere peisagistică ; Clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; 

i) diviziunea 85 Învăţământ; Grupa 853 Învăţământ secundar; Clasa 8532 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; Grupa 854 Învăţământ superior; Clasa 8541 
Învăţământ superior non-universitar; Clasa 8542 Învăţământ superior universitar; Grupa 
855  Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; Grupa 856 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; Clasa 8560 Activităţi de servicii suport 
pentru învăţământ.                                               

 Art. 4. – Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - 
„Horting” București se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public 
şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din 
străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
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Art.5. - Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București, se realizează din 
venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din: 
 a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea 
programelor, proiectelor de cercetare–dezvoltare-inovare, a acţiunilor cuprinse în Planul 
naţional de cercetare–dezvoltare-inovare, finanţate în sistem competiţional sau direct de 
către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; 
 b) contracte pentru programe şi proiecte sectoriale proprii, finanţate de Academia 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
 c) proiecte de interes naţional strategic de lungă durată; 
 d) contracte de finanţare a proiectelor şi programelor internaţionale; 
 e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale; 
  f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu 
instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate; 
 g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din 
activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, 
animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea; 
 h) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi 
asupra altor creaţii originale; 
 i) vânzări de licenţe, de soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi 
metode; 
   j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize şi 
alte asemenea; 
    k) contracte de parteneriat public-privat, precum şi diferite forme de participare 
directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare, în condiţiile legii; 
    l) alte venituri potrivit legii. 
 Art.6. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole - „Horting” București beneficiază prin alocare directă de fonduri din 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”pentru proiecte de interes naţional strategic de 
lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale. 
 Art.7. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole - „Horting” București conduce evidenţa contabilă potrivit planului de 
conturi pentru instituţii publice. 

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - 
„Horting” București şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 Art.8. – (1) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București se realizează 
potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului bugetar. 

(2) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București beneficiază de salariul de bază şi de 
alte drepturi de personal, potrivit legii. 

Art.9. – Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București  este  72. 
 Art.10. – (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București se cuprind în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia. 
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 (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor   Horticole  - „Horting” București întocmeşte   bugetul  de   venituri   şi   
cheltuieli   care se aprobă prin decizia  preşedintelui  Academiei  de  Ştiinţe  Agricole şi 
Silvice  “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de  credite,  la 
propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- 
Şişeşti”. 

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se 
regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite 
prin acesta. 
 Art. 11. – (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București efectuează operaţiunile de încasări 
şi plăţi prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îşi are sediul şi la care 
are deschise conturile de disponibilităţi. 
 (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole - „Horting” București poate deschide conturi escrow, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice, la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau 
interne, în care să se colecteze venituri sau alte disponibilităţi încasate de către acesta, în 
limita unor sume, în lei sau în valută, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între 
părţi. 
 (3) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la 
bănci comerciale selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București. 
 (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București poate încheia 
contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. 
 Art. 12. – (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică 
a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor 
Horticole - „Horting” București se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie. 

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite pentru 
subvenţiile acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Legii privind finanţele 
publice, nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.13. – (1) Conducerea Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea 
şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting” București este asigurată de: 

a) consiliul de administraţie format din 5 membri; 
b) director. 
 (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu- Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul 
unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi un specialist în domeniu, din 
cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se face prin 
decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – 
Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de 
administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor 
lit.a) a art. 34 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, 
personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi 
timp acţionari sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu 
care unitatea se află în relaţii comerciale directe. 

 (4) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte 
concomitent din mai mult de două consilii de administraţie ale instituţiilor publice sau să 
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participe în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul are relaţii contractuale sau 
interese concurente. 

  (5) Conducerea executivă este asigurată de director, numit pe o perioadă de 4 ani  
prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu 
Şişeşti", pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legii.  

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, 
încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, care 
constituie anexă la contractul individual de muncă. 

(7) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la institut.  
(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor 
Horticole „Horting” București.  

Art.14. – Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole - „Horting” București are în dotare un parc auto format din: un   
autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu  cu  un consum lunar de 150 
litri și pentru activităţile de cercetare-dezvoltare un autolaborator şi un autoturism de teren 
cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul. 

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 1 
referitoare la Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole – „Horting”, art. 2 – 12, anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
620/1998, privind înfiinţarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole – „Horting” şi a Societăţii Comerciale „Berser” – S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea 
Produselor Horticole, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 362 din 24 
septembrie 1998, art. I, punctele 1 -10, 14, art. II şi anexa din Hotărârea Guvernului nr. 
1207/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998, privind 
înfiinţarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole – „Horting” şi a Societăţii Comerciale „Berser” – S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea 
Produselor Horticole„ publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 695 din 12 
octombrie 2007 şi art. XI din Hotărârea Guvernului nr. 1342/2008 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi 
Producţie pentru Bovine – Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008. 

 
 
 

PRIM MINISTRU 
 

Emil BOC 
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Anexa  
BUNURILE  

din domeniul public al statului, bunurile din domeniul privat al statului şi bunurile proprii aflate în 
patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - 

“Horting” București 
 
1. Bunurile din domeniu public al statului 

 
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) 

Nr. M.F 
Cod de 
clasifi-
care 

Denumire 

Date de identificare Anul 
dobân

dirii 
(dării 

în 
folosi
nţă) 

Valoarea 
de 

inventar 
( lei ) 

Situaţia juridică  Situaţia 
juridică 
actuală 

concesiune / 
închiriat / 

dat cu titlu 
gratuit 

Tip 
bun 

Descriere 
tehnică 

(pe scurt) 

Vecinătăţi 
(după caz, 
pe scurt) 

Adresa Baza 
legală 

 
În 
administrare/ 
concesiune 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 
117260 8.29.06 Magazie 

materiale 
Sc = 191,84  Str. Bucovăţ 

Incinta sere 
Horting 

Ţara: România, 
mun. Buc.str. 
Moşoaia 110, 
sect 4 

1970 3779 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117264 8.29.06 Casa poarta Sc=Sd=22mp 
 

Drumul 
Gilăului 
Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Bucureşti 
Intr. Binelui; 
Nr.1A;sect 4 

1987 7427 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117267 8.29.06 Staţie pilot 
Berceni 

Parter +3; Sc 
329 mp; Sd 
5753,95 mp; 
secţe fabr. 
conserve şi 
celule 
depozitare; 
Lab. cercetare şi 
proiectare 

Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Bucureşti, 
Intr. Binelui; 
Nr.1A;sect 4 

1982 472596 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 
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117269 8.29.06 Corp 
laboratoare 

P+1; 
Sc=458,55mp 
Sd=917,07mp 

Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Bucureşti 
Intr. Binelui; 
Nr.1A;sect 4 

1987  
111838 

Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117272 8.29.06 Staţie pilot 
depozit 
produse 
finite 

P+2; Sc=372,95 
mp.  
Sd=1118,8mp; 

Drumul 
Gilăului 

Intr. Binelui 
şi staţie pilot 

Ţara: România, 
mun.Bucureşti 
Intr. Binelui; 
Nr.1A;sect 4 

1986 60765 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117287 8.29.06 Laborator 
uzinal 

Parter şi etaj; 
Sc=574,64mp; 
Sd=1149,3 mp; 

SC Fortuna Ţara: România, 
mun.Bucureşti 
Intr. Binelui; 
Nr.1A;sect 4 

1974 68450 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117289 8.29.06 Magazie 
materiale 

Sc=181,45 mp; SC Berser 
Incinta sere 

Horting 

Ţara: România, 
mun.Buc.str. 
Moşoaia nr. 
110, sect 4 

1991 42825 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117308 8.29.06 Şopron 
ambalaje-2 
buc. 

Sc=437,4 mp; 
depo-zitare 
paleţi borcane; 

Incinta 
Horting şi SC 

Fortuna 

Ţara: România, 
mun.Buc.Str 
Binelui nr. 1A, 
sect.4 

1984 1514 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

121290 8.29.06 Platformă 
paie 

Sc=1194,25 mp Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Buc.str.  
Moşoaia nr. 
110, sect 4 

1991 29135 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

121291 8.29.06 Platformă 
bălegar 

Beton, Sc=621,7 
mp 

Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Buc.str.  
Moşoaia nr. 
110, sect 4 

1991 16015 Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 
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121292 8.29.06 Drum interior Sc=Sd=3211 mp Incinta 
Horting 

Ţara: România, 
mun.Buc.str.  
Moşoaia nr. 
110, sect 4 

1970 268 
 

Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

117319 8.05.03 Total 
suprafaţă 

7,6967 ha - Ţara. România, 
mun. Bucureşti, 
sect.4,Drumul 
Binelui nr. 1A 

2007 - Legea nr. 
45/2009, 
cu modif. 
şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

  TOTAL     814.612     
 
 

        2. Bunurile din domeniul privat al statului 
Nr. 
crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar 

(lei) Situaţia juridică 

1 1 Construcţii 269.188 în administrare 
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale și plantaţii - - 
3 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a 

valorilor umane și materiale și alte active corporale 
- - 

     
  Total 269.188  

 
 
 
  3.Bunurile proprii 

  Nr. 
crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar 

(lei) Situaţia juridică 

1 1 Construcţii 174.853 în proprietate 
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale si plantaţii 2.232.060 în proprietate 
3 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a 

valorilor umane si materiale si alte active corporale 
11.298 în proprietate 

  Total 2.418.211  
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