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ANUNł  

 
Către toate instituŃiile publice interesate, 
Data: 8 august 2011  
 
Subiect: Rezultatul procedurii de transmitere fără plată către instituŃii publice, în baza prevederilor 
Anexei 1 din Hg. 841/1995, privind procedurile de transmitere fară plată şi de valorificare a 
bunurilor aparŃinând instituŃiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a 
autoturismelor Nissan Terrano II şi Daewoo Nubira II deŃinute de FRDS (procedură lansată prin 
anunŃul din 5 iulie 2011) 
                       
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), organism de interes public, non-profit, cu personalitate 
juridică, înfiinŃat prin Legea 129/1998 şi care funcŃionează sub autoritatea Guvernului României, cu 
sediul în Bucureşti, str. Eugen Carada, nr. 3, etaj. 3, sector 3, anunŃă prin prezenta rezultatele 
procedurii de transmitere fără plată către instituŃii publice interesate, în condiŃiile descrise în cuprinsul 
art. 1 şi Anexei 1 din HG 841/1995, a autoturismelor Nissan Terrano II şi Daewoo Nubira II. 

 
În urma derulării procedurii de transmitere fără plată a autoturismelor Nissan Terrano II şi Daewoo 
Nubira II, în conformitate cu criteriile stabilite în anunŃul oficial din data de 5 iulie 2011, transmiterea 
fără plată a autoturismelor în discuŃie se va face după cum urmează:  
 

- Nissan Terrano II - către Ministerul Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale, instituŃia care a 
depus prima solicitare validă dpv. procedural şi legal pentru acest autoturism; 

- Daewoo Nubira II - către Comuna Crasna, judeŃul Sălaj, instituŃia care a depus prima solicitare 
validă dpv. procedural şi legal pentru acest autoturism. 

 
SituaŃia solicitărilor şi ordinea primirii acestora este redată în tabelul de mai jos.  
 

Nr. Numele instituŃiei care a 
solicitat transferul  

Autoturism 
solicitat 

Nr. înregistrare 
solicitare/data/ora/minutul 

1. Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale 

Nissan Terrano 
II 

341/05.07.2011/08:20 

2. Primăria Oraşului Dolhasca, 
JudeŃul Suceava 

Nissan Terrano 
II 

368/13.07.2011/10:45 

3. AsociaŃia pentru Dezvoltare 
Comunitară Transilvania Blaj 

Nissan Terrano 
II şi Daewoo 

Nubira II 

92/25.07.2011/10.30 
Nu poate fi luată în 

considerare deoarece 
solicitantul nu a putut face 

dovada, în termen, a 
faptului că este instituŃie 

publică. 

4. Comuna Crasna, JudeŃul 
Sălaj 

Daewoo Nubira 
II 

420/04.08.2011/11:35 

 


