
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de 
administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al 
statului şi modificarea unor acte normative 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului 
de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al 
statului şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 24 decembrie 2013, cu 
următoarele modificări: 

 
1. La articolul 3, alineatul  (5) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(5)  La data semnării protocolului de predare-preluare, 

Serviciul Român de Informaţii se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat» în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 2.” 
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2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 4. – Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren 

aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în 
proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome 
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Episcopiei 
Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei.” 

 
3. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ANEXA Nr. 3 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului aflat în proprietatea privată a statului, care se transmite 

din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte  
şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei 
 
 

Adresa imobilului 
Persoana juridică 

de la care se 
transmite imobilul

Persoana juridică  
la care se transmite 

imobilul 
Caracteristici tehnice 

Imobilul Complex 
hotelier „Bradul”, 
situat în Covasna,  
Str. Mihai 
Eminescu nr. 225, 
judeţul Covasna 

Din domeniul 
privat al statului şi 
din administrarea 
Regiei Autonome 
„Administraţia 
Patrimoniului 
Protocolului de 
Stat” 
CUI: 2351555 

În domeniul privat al 
statului şi 
administrarea 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte, în 
folosinţa gratuită a 
Episcopiei Ortodoxe 
Române a Covasnei 
şi Harghitei 
CIF: 26429279 

Imobil Complex hotelier 
„Bradul” compus din  
clădire-anexă, bucătărie, 
restaurant, terasă, corpuri de 
cazare, mofetă, bază de 
tratament, spălătorie, rampă, 
teren de sport, parc amenajat 
şi păşune, în suprafaţă totală 
de 22763 mp – Carte funciară 
nr. 26934 
Casă izvor apă minerală şi 
păşune, suprafaţă 35 mp – 
Carte funciară nr. 26930 
Valoare de inventar 
construcţie: 9.517.036,74 lei 
Valoare de inventar teren: 
984.805,21 lei” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 25 februarie 2015, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


