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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din HG nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, sunt organizate, ca 

servicii publice deconcentrate ale MEC. În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (2) și 

punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, terenurile şi 

clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice subordonate ministerelor 

alcătuiesc domeniul public al statului. Conform prevederilor art. 112 alin. (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, terenurile şi 

clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele școlare fac parte din domeniul 

public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației și Cercetăii prin 

inspectoratele școlare județene. 

Palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive școlare sunt unităţi conexe ale 

Ministerului Educaţiei și Cercetării și unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, 

având și rol metodologic.  

Conform art. 112 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, „terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele 

și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se 

finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt 

administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin 

consiliile de administraţie ale acestor unităţi (…)”. 

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara (ISJ Hunedoara) își desfășoară activitatea 

în clădirea situată în Municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, care se identifică cu nr. 

MFP 154954 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. ISJ 

Hunedoara funcționează, începând din anul 2007, în clădirea edificată în conformitate cu 

Acordul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 1269/1991 și cu Autorizația de Construire 

nr. 276/14128 eliberată de Primăria Municipiului Deva la data de 11.11.1993, pusă în 

funcțiune conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8096/2006. 

Conform Raportului de expertiză nr. 311273/1991 întocmit de către Departamentul 

bugetului public național din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, terenul este 

proprietate de stat, liber de orice sarcină și este situat între Școala Generală nr. 1 și Școala 

Normală „Sabin Drăgoi”, teren care a aparținut Școlii Normale.  

În anul 1991, la momentul demarării procedurii de avizare a noului obiectiv de 

investiții „Sediu Inspectorat Școlar și Casa Corpului Didactic”, prevăzut cu un punct termic 
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nou, inspectoratele şcolare asigurau administrarea şi funcţionarea tuturor unităţilor şcolare 

din învăţământul preuniversitar, fapt prevăzut, ulterior, la art. 167 alin. (1) din Legea 

Învățământului nr. 84/1995. Astfel că, ISJ Hunedoara a decis edificarea unei clădiri cu 

destinația de sediu al Inspectoratului Școlar și al Casei Corpului Didactic pe terenul care 

aparținea Școlii Normale, unitate subordonată Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 

şi Ministerului Învăţământului, teren care din anul 1991 este în administrarea ISJ 

Hunedoara, conform prevederilor art. 166 alin. (4) din Legea Învățământului nr. 84/1995, 

„Baza materială (…) a unităţilor de învăţământ preuniversitar, până la apariţia Legii 

patrimoniului public şi privat al statului, rămâne în proprietatea Ministerului 

Învățământului”. 

Terenul aferent clădirii identificată cu nr. MF 154954 în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, intabulat în CF nr. 75673 Deva și în CF nr. 75676 

Deva, conform adresei Primăriei Municipiului Deva nr. 106817/2018 nu figurează în 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Deva și, conform 

adresei Consiliului Județean Hunedoara nr. 18590/2018, acesta nu aparține domeniului 

public sau privat al Județului Hunedoara. 

Odată cu finalizarea construcției cu destinația de Sediul Inspectoratului Școlar și 

Casa Corpului Didactic a fost finalizată și construcția cu destinația de punct termic care 

asigură energia termică a Sediului Inspectoratului Școlar și a Casei Corpului Didactic, 

construcție menționată în Raportul de expertiză nr. 311273/1991 întocmit de către 

Departamentul bugetului public național din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor. 

Având în vedere că la momentul înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului a clădirii cu destinația de „Sediu Inspectorat Școlar și Casa 

Corpului Didactic” nu a fost înscrisă și construcția cu destinația de punct termic, prin 

prezentul proiect, odată cu înscrierea terenului aferent clădirii identificată cu nr. MF 

154954, se înscrie și construcția cu destinația de punct termic, intabulată conform extrasului 

CF nr. 75676 Deva.     

Imobilul, teren și construcții, aflat în administrarea ISJ Hunedoara, care face obiectul 

prezentului act normativ, este de uz și interes public național și, conform declarației 

ordonatorului de credite, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a 

unor cereri de revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasele Cărților Funciare nr. 

75673 Deva și nr. 75676 Deva, care în Partea a III-a nu conțin nicio mențiune în acest sens. 

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării au făcut 

demersurile necesare în vederea modificării Anexei nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

cu modificările și completările ulterioare.  



3 
 

Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. (1) 

din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu completările ulterioare. 

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a efectuat evaluarea bunurilor imobile 

intabulate în CF nr. 75673 Deva și în CF nr. 75676 Deva. Evaluarea a fost realizată de către 

domnul Varga Dorel, evaluator autorizat ANEVAR, terenul, care se introduce în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, fiind evaluat la valoarea 

de 143.275 lei.  

Clubul Copiilor şi Elevilor Petrila a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificat cu nr. MF 3, 37830 şi 40146. Reevaluarea a fost realizată de SC 

DOREVAL SRL, evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Sportiv Şcolar Hunedoara a efectuat reevaluarea bunurilor înscrise în 

domeniul public al statului identificate cu nr. MF 38336 și 38337. Reevaluarea a fost 

realizată de către societatea GAMA EVAL INVEST SRL Hunedoara, prin evaluator 

autorizat ANRVAR Sendroni Mihai. 

Palatul Copiilor Deva a efectuat reevaluarea bunurilor înscrise în domeniul public 

al statului identificate cu nr. MF 65432, 65433, 65434, 65435, 65436, 65437, 65438, 65439 şi 

101685. Reevaluarea a fost realizată de SC DOREVAL SRL, evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Sportiv Şcolar Petroșani a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 37800, 37801, 37802, 37803 şi 37804 . Reevaluarea a 

fost realizată de către PFA HERBEI ROXANA CLAUDIA, evaluator autorizat ANEVAR. 

Totodată, în urma intabulării unor imobile care fac obiectul actului normativ, se 

actualizează descrierea tehnică și adresa poștală conform înscrisurilor din cărțile funciare. 

Totodată, cu adresa nr. 6881/1033/2020, Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul 

Petroșani comunică că Sala de jocuri sportive, identificată cu numărul MF 37801, este 

situată în localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 77 și că Terenul de handbal și 

clădirea sediului CSS Petroșani, identificate cu numerele MF 37804 și 37801, sunt situate în 

localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 79. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act 

normativ reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației și Cercetării și 

aparțin inițiatorilor, respectiv Inspectoratului Școlar Judeţean Hunedoara și unităților 

conexe din subordinea acestuia. 

Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu 

fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor 

judecătorești, așa cum rezultă și din extrasele de carte funciară anexate, care în Partea a III- 

a nu conține nicio mențiune în acest sens. 
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 Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic 

și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, potrivit 

prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul 

instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

A fost îndeplinită procedura privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, potrivit Legii nr. 52/2003, republicată.  

Față de cele menționate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

înscrierea în inventar a unui imobil, teren și clădire cu destinația punct termic, aflat în 

administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Hunedoara, și și actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale și a valorilor de 

inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi prin 

unităţile conexe, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul educației și cercetării, 

Monica Cristina ANISIE 
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Ministrul finanțelor publice,         Ministrul justiției, 

        Vasile-Florin CÎȚU       Marian Cătălin PREDOIU 

 


