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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin 
reorganizarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet  

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a art. 28 alin. (3) şi a art. 54, 

alin. (16) 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 şi a art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi 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, 

 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 
 

Art.1. – Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, 
prin reorganizarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet,  care se 
desfiinţează, cu sediul social în localitatea Nucet, judeţul Dâmboviţa, 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 Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, 
este constituit din bunuri domeniul public al statului şi bunuri proprii, prevăzute în anexa la 
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. 3.49.din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit ultimei situaţii financiare încheiate la 30 iunie 2011.  

(2) Patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prevăzut la 
alin. (1) se preia de către  Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, 
pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet are ca obiect 
de activitate următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN: 

a) Diviziunea 03 Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 Pescuitul; clasa 0312 Pescuitul 
în ape dulci; grupa 032 Acvacultura; clasa 0322 Acvacultura în ape dulci;  

b) Diviziunea 18 Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 Servicii pregătitoare pentru 
pretipărire;  

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; 
clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; 

d) Diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, 
ziarelor, revistelor şi altor activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;  
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e) Diviziunea 70 Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 
702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management;  

f) Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe 
naturale şi inginerie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

g) Diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 Alte 
activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;  

h) Diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de 
contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe 
baze temporare, a personalului; 

i) Diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte 
forme de învăţământ. 

Art. 4 – Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 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”. 

Art.5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  
Nucet, 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, 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. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet  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) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet conduce 
evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice. 

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet şi se depun la Academia de Ştiinţe 
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Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

Art. 8. – (1)  Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet preia 
toate drepturile și toate obligaţiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  
Nucet. 

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet se substituie în 
toate litigiile în curs ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet. 

Art.9. – (1) Personalul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet 
se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet . 

(2) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  
Nucet se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea 
personalului bugetar. 

(3) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 
beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, potrivit legii. 

Art. 10. – Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet este  95. 

Art.11. – (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultură  Nucet se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia. 

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 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.12. – (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 
efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoariale ale Trezoreriei Statului 
în a căror rază îşi are sediul şi la care are deschise conturile de disponibilităţi. 
 (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet 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 aceasta, 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 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  
Nucet. 
 (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultură  Nucet poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, 
cu persoane fizice sau juridice. 

Art.13. – (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 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.14. – (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  
Nucet 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 



  4 

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 
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 funcţia de director are funcţia de bază la staţiune.  
(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.  
Art.15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are în dotare 

un parc auto format din: autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu cu 
un consum lunar de 150 litri şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare un autolaborator 
şi un autoturism de teren cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul. 

Art.16. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Guvernului nr. 1833/2004 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultura Nucet prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultura Nucet, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1065 din 17 noiembrie 2004. 

 
 

  PRIM MINISTRU 
 

Emil BOC 
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Anexa  

 
Bunurile din domeniu public al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul  

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet 
 

1. Bunurile din domeniul public al statului 
Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) 

Nr. 
M.F 

Cod de 
clasificare Denumire 

Date de identificare 

Anul 
dobândirii 

(dării în 
folosinţă) 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situaţia juridică Situaţia 
juridică 
actuală 

Concesi-
une / 

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 9 10 11 

117044 8.28.06 
Canton de 
exploatare 
98mp 

Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 7.209 
 
 

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

în administare  Imobil 

117050 8.28.06 Staţie incubaţie Beton, 120 m 
În incinta Bazei E-
xperimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1980 103.785 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117058 8.28.06 Staţie incubaţie 
nr. 4 70 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1987 6.824 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117062 8.28.06 Siloz cereale 6 celule metalice, 
fundaţie din beton 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1973 26.327 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117067 8.28.06 Magazie furaje Zidărie, 71 mp 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 1.942 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117072 8.28.06 Grajd cai Cărămida, 17mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Salcioara; 
Nr.- 

1996 2.131 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare în administare  Imobil 

117078 8.28.06 Depozit furaje Clădire zidărie 30 
mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Baleni; Nr.- 

1975 1.450 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117079 8.28.06 Canton pază Zidărie 43 mp În incinta Bazei 
Experimentale 

Ţara: România; 
Jud: DÂMBOVIŢA; 

1975 4.870 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi în administare  Imobil 
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Nucet Com. Baleni; Nr.- compl.ulterioare 
117089 8.28.06 Pod Pod din beton 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 6 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117092 8.28.06 Staţie prod. 
furaje 

Clădire zidărie 
465 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1973 30.427 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117095 8.28.06 Centrală 
termică 

Clădire zidărie. 3 
cazane 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 13.661 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117097 8.28.06 Baracă depozit Zidărie, 28 mp 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Baleni; Nr.- 

1975 456 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117099 8.28.06 Canton nr. 3 Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1938 2.586 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117101 8.28.06 Casă oaspeţi Clădire zidărie 
156 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1944 9.105 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117104 8.28.06 Staţie incubaţie 
nr.1 

Clădire zidărie, 1 
nivel, 214 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 18.217 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117108 8.28.06 Pavilion 
administrativ 

Clădire zidărie 
484 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1960 38.665 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117109 8.28.06 Staţie incubaţie 
nr. 3 

Clădire zidărie, 1 
nivel, 467 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 39.772 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117112 8.28.06 Depozit 
carburanţi Clădire zidărie 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 1.625 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117113 8.28.06 Bibliotecă Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1977 63.163 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117124 8.29.06 Canton nr. 1 Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1938 218 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117127 8.806 Grajd pentru cai Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1980 690 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117129 8.28.06 Grajd pentru cai Clădire zidărie 
În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1980 143 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

117131 8.28.06 Staţie incubaţie 
nr.2 

Clădire zidărie, 1 
nivel, 411 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 

1974 66.586 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi în administare  Imobil 
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Com. Nucet; Nr.- compl.ulterioare 
117134 8.28.06 Bloc 

apartamente 
Clădire zidărie 
108 mp 

În incinta Bazei Ex-
perimentale Nucet 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1964 16.953 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

121420 8.05.03 Amenajare 
piscicolă 

- Suprafaţa totala 
104,0 ha - Bazine 
si helesteie din 
pământ 70 buc cu 
lucrări si instalaţii 
specifice de ex-
ploatare; - Stă-
vilare din beton pe 
pârâul Ilfov 2. buc. 

N- păşuni în adm. 
Cons. local Nucet; 
S- terenuri agricole 
propr. privată; E- 
păşuni în admin. 
Cons. local Nucet- 
drum de exploatare 
agricolă V- teren 
agricol admin de 
SC Sagricom SA 
Tgv. 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1974 635.808 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

121422 8.05.03 Amenajare 
piscicolă 

- Suprafaţa totala 
17,3 ha - Bazine 
si helestee din 
pământ 5 buc. cu 
suprafeţe între 
0,8-4,5 ha cu 
lucrări si instalaţii 
specifice de ex-
ploatare; - Zona 
de proiecţie diguri. 

N - drum comunal 
112; S - păşune în 
administr. Cons. 
Loc Salcioara E - 
pârâul Ilfov V- 
drum exploatare 
agricolă 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1991 49.596 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

121423 8.05.03 Amenajare 
piscicolă 

- Suprafaţa totala 
26,0 ha - Bazine 
si helestee din 
pământ 5 buc. cu 
lucrări si instalaţii 
specifice de 
exploatare. 

N- drum de exploa-
tare si terenuri agri-
cole propriet. pri-
vata S- gospod 
particul. E- polder 
în admin. Cons, Lo 
cal Băleni V- drum 
Judeţean 

Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

1975 85.328 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

121424 8.05.03 Amenajare 
piscicolă 

- Suprafaţa totala 
17,0 ha - Bazin 
piscicol tip iaz cu 
1 deversor, 
calugar si 
pasarela; 

N- păşune în adm. 
Cons.loc. Corbii 
Mari S,V- păşuni 
adm. Cons. loc. 
Corbii Mari E – tere 
nuri agricole propr. 
privată 

Ţara: România; 
Jud.: DÂMBOVIŢA; 
Com. Corbii Mari; 
Nr.- 

1975 18.440 Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

153524 8.05.03 Total suprafaţă 167,03 ha  
Ţara: România; 
Jud. DÂMBOVIŢA; 
Com. Nucet; Nr.- 

2004  
Legea nr.45/ 
2009 cu modif. şi 
compl.ulterioare 

în administare  Imobil 

  TOTAL     1.245.983     
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2. Bunurile proprii 

Nr. 
Crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar 

( lei) Situaţia juridică 
1 1 Construcţii 201.857 În proprietate 
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 1.130.892 În proprietate 

2 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active corporale 94.545 În proprietate 

  Total 1.427.294  
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