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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie  Miniş şi pentru modificarea şi completarea 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. (3) 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, 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 și a art. 10 din 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 
 

Art.1. – Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Miniş, cu sediul social în localitatea Ghioroc, strada 6 Martie nr.1, judeţul Arad 
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 Viticultură şi 
Vinificaţie Miniş este constituit din bunuri din domeniul public a statului, bunuri din 
domeniul privat al statului și bunuri proprii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum şi 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare–
dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.22. din 
Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit ultimei situaţii 
financiare încheiate la data de 30 iunie 2011.   
           (2) Bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş, înregistrate cu numerele M.F. 
116513, 116520, 116534, 116559, 116564, 116658 şi 116666 trec în domeniul privat al 
statului şi rămân în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Miniş, în vederea valorificării şi după caz, casării. 

 (3) 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 prevăzute în anexă 
nr. 1 la pct. 1, și scăderii bunurilor din domeniul public al statului care trec în domeniul 
privat al statului prevăzute în anexa nr. 2. 

 Art. 3. – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş  
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; grupa 012 - Cultivarea plantelor 
din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor;  

b) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri; 

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 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; 
grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare al băuturilor şi al tutunului; clasa 
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;  

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 4725 Comerţ cu 
amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul 
efectuat prin standuri chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri  chioşcuri şi pieţe; 
grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine standuri chioşcuri 
şi pieţe; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor  şi pieţelor; 

e) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi 
analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 - Activităţi de 
testări şi analiză tehnică; 

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

g) 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; 

h) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 
- Alte forme de învăţământ; grupa 856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ ; 
clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; 

i) diviziunea 96 - Alte activităţi de servicii; grupa 960 - Alte activităţi de servicii; 
clasa 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 

 Art. 4. – Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 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 Viticultură şi 
Vinificaţie  Miniş, 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; 
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  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 Viticultură şi Vinificaţie Miniş 
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 Viticultură şi Vinificaţie Miniş 
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 Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi se depun la Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 
 Art.8. – (1) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Miniş se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care 
reglementează salarizarea personalului bugetar. 

(2) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Miniş beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, potrivit legii. 
          Art.9. – Numărul maxim de posturi aprobat  Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş   este  48. 
 Art.10. – (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Miniş se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia. 

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 
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 bugetelor de venituri şi cheltuieli se 
regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite 
prin acesta. 
 Art. 11. – (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Miniş 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) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 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. 
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 (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 Viticultură şi 
Vinificaţie Miniş. 
 (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Miniş 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 Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 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 Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Miniş 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 
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 staţiune.  
(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş.  
 Art.14. – (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 

Miniş are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto 
format dintr-un autoturism cu un consum lunar de 150 litri și pentru activităţile de 
cercetare-dezvoltare are în dotare 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 anexele 5, 5a), 
5b), 5c) şi 5d) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de 
cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor staţiuni de 
cercetare şi producţie agricolă din domeniul viticulturii, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 101 şi 101 bis din 02 februarie 2006 şi punctul 5 al art. VI din Hotărârea 
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Guvernului nr. 1342/2008 pentru modificarea şi completarea 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.  

Art. 16.  Anexele nr. 1 şi 2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 

PRIM MINISTRU 
 
 

Emil BOC 
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Anexa nr. 1 

Bunurile din  domeniul public al statului, bunurile din domeniul privat al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul  Staţiunii de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 

    
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 

dobân-
dirii / 

darii in 
folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
 lei 

Situaţia juridică Situaţia 
juridică 
actuală 

Concesi-
une /  

închiriat / 
dat cu titlu 

gratuit 

Tip 
Bun 

Descriere tehnică  pe scurt 

Descriere tehnică 
(pe scurt) 

Vecinătăţi 
după caz 
pe scurt 

Adresa Baza 
legala 

In 
administra

re / 
concesiun

e 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

116579 8.28.06 Complex altoit şi 
forţat 

cărămidă, 1 nivel, 
2547 mp. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Ghioroc 

1983 1.597.976 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116670 8.28.06 Cămin nefamilişti cărămidă, 2 nivele, 
277 mp. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Ghioroc 

1986 196.500 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116671     8.28.06 Depozit pesticide cărămida 58 mp în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Şilindia 

1986 224.754 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116674 8.28.06 Depoz. îng. 
chimice 

cărămidă, 43 mp în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Şilindia 

1989 33.892 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116694 8.28.06 Clădire centrala 
termică 

cărămidă, 1 nivel,753 
mp. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara:România; 
Jud.ARAD,com.  Ghioroc 

1987 45.000 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116697 8.28.06 Pivniţă vin, 
vinotecă 

subsol, cărămidă, 
piatră, 173 mp. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: România; Jud. 
ARAD, com. Ghioroc 

1916 2.186 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116701 8.28.06 Clădire complex 
vinicol 

cărămidă 3 nivele, 
constr. beton, meta-
lice, cisterne inox 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Ghioroc 

1983 750.000 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116706 8.28.06 Clădire muzeu cărămidă, 3 nivele, 
215 mp.- clădiri,  416 
mp.- terase,  55 mp. –
scări. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Ghioroc 

1937 319.475 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 
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        2.Bunurile  proprietate privată a statului 
 

Nr. 
Crt. 

Grupa Denumirea Valoarea de inventor 
(lei) 

Situaţia juridică 

1 1 Construcţii 30.912 În administrarea 
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi 

plantaţii 
- - 

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

- - 

  Total 30.912  
 
             3.  Bunuri proprii 
 

Nr. 
Crt. 

Grupa Denumirea Valoarea de 
inventor 

(lei) 

Situaţia juridică 

1 1 Construcţii 406.102 În proprietate 
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi 

plantaţii 
1.933.798 În proprietate 

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

15.367 În proprietate 

  Total 2.355.267  

116714 8.28.06 Sere înmulţitor  cu 
casa de vegetaţie 

536 mp., 12 mp.- 
scări. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: : România; Jud. 
ARAD, com.  Ghioroc 

1987 45.601 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116734 8.28.06 Clădire S.C.D.V.V.  Cărămidă 3 nivele, 
suprafaţă -956 mp 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: România; Jud. 
ARAD, com. Ghioroc 

1986 532.500 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116738 8.28.06 Cămin nefamilişti Cărămidă, 2 nivele, 
278 mp. 

în incinta 
staţiunii 

Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Şilindia 

1987 134.973 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

116743 8.05.03 Total suprafaţă 338,3489  ha  Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

2006 4.135.748 Legea nr. 45/ 2009, cu 
modif. şi compl. 
ulterioare 

în 
administrare 

 imobil 

  TOTAL     8.018.605     
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Anexa nr. 2 
 

Bunurile din  domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Miniş, care trec în domeniul privat al statului şi rămân în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi 

Vinificaţie Miniş  
 

Grupa 8 ( Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) 

Nr. M.F. Cod de 
clasificare Denumire 

Date de identificare Anul 
dobân-
dirii / 

darii in 
folosinţa 

Valoarea 
de 

inventar 
lei 

Situaţia juridică Situaţia 
juridică 
actuală 

Concesi-
une /  închi-
riat / dat cu 
titlu gratuit 

Tip 
Bun Descriere 

tehnică 
(pe scurt) 

Vecinătăţi 
după caz pe 

scurt 
Adresa Baza 

legala 

In 
administra-

rea / 
concesiunea 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
116513 8.28.06 Dormitor comun cărămidă 430 mp în incinta staţiunii Ţara: : România; Jud.: 

ARAD,com. Ghioroc 
1965 108.591 Legea nr. 45/ 2009, 

cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116520 8.28.06 Dormitor comun cărămidă,315 mp în incinta staţiunii Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

1974 193.604 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116534 8.28.06 Magazie+grajd cărămidă, 37 mp. în incinta staţiunii Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

1975 2.949 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116559 8.28.06 Clădire Adm. Construcţie 
cărămidă, 140  mp 

în incinta staţiunii Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

1970 18,584 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116564 8.28.06. Grup sanitar cărămidă , 22 mp. în incinta staţiunii Ţara: România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

1965 1.385 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116658 8.28.06 Ghereta portar cărămidă, 20 mp. în incinta staţiunii Ţara: România; Judeţ: 
ARAD,com.Ghioroc 

1986 2.290 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

116666 8.28.06 Microfermă cărămidă, grajd 
373 mp., şopron 
fânar, 263 mp. 

în incinta staţiunii  Ţara: :România; Judeţ: 
ARAD, com. Ghioroc 

1988 282.116 Legea nr. 45/ 2009, 
cu modif. şi compl. 
ulterioare 

în administrare  imobil 

  TOTAL     609.519     
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