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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1.  

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

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

statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din 

administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Craiova în administrarea 

Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire 

a municipiului Caracal" 
 

Secțiunea 2. 

Motivele emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației actuale 

           Realizarea obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal” urmărește fluidizarea traficului rutier pe magistrala de 

sud a României, respectiv DE 70 care face legătura între București – 

Alexandria – Caracal – Craiova spre Timișoara, prin ocolirea municipiului 

Caracal.  

Astfel, realizarea acestei căi de comunicație moderne pentru scoaterea 

traficului de tranzit de pe DN 6 în afara municipiului Caracal este necesară 

avându-se în vedere faptul că, în prezent, DN 6 traversează această localitate 

în întregime.   

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal” au fost aprobați, conform ultimei variantei a studiului 

de fezabilitate, prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2010. 

Pentru realizarea obiectivul de investiții „Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal” au mai fost aprobate operațiuni similare, având ca 

obiect darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile 

aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului 

Educației - Universitatea Craiova, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 

781/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 62.702 mp, aflate în 

domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea 

finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale 

din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal" și Hotărârea Guvernului nr. 618/2013 privind darea în 

administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investitii 

Străine a unor terenuri în suprafață totală de 18.521 mp, aflate în domeniul 

public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale - 

Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania 

Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România - S.A. a 

obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal".  

În scopul continuării lucrărilor aferente obiectivului de investiții sus-

menționat, este necesar a se ocupa 2 imobile, în suprafață totală de 615 mp, 

respectiv un imobil în suprafață de 601 mp și un imobil în suprafață de 14 

mp. Facem precizarea că cele 2 imobile sunt în domeniul public al statului și 

în administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea Craiova, 

astfel cum reiese atât din extrasele de carte funciară, cât și din lista 

imobilelor proprietate publică situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică centura de ocolire a municipiului Caracal avizată de Primăria 
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municipiului Caracal (documente suport la prezentul proiect de act 

normativ). 

Suprafața de teren obiect al prezentului proiect de act normativ face 

parte din imobilul identificat în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, anexa nr. 8, la poziția MF nr.107715. 

Imobilului identificat la poziția MF nr. 107715, aflat în administrarea 

Universității din Craiova căreia i s-a modificat datele de identificare, 

respectiv Cartea Funciară nr. 51750, nr. cadastral 51750, tarla 133, tarla 

100/1, în suprafață totală de 25.868.777 mp, ca urmare a reparcelării 

acestuia și a întocmirii planurilor de parcelare a tarlalelor afectate de 

lucrările pentru obiectivul „Varianta de ocolire a Municipiului Caracal”. În 

prezent, aceasta se identifică cu descrierea menționată în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele menționate mai sus, anterior aprobării 

operațiunii de transmitere a unor imobile proprietate publică a statului din 

administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Craiova, 

în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a 

obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Caracal", este 

necesar a se aproba modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006, respectiv caracteristicile tehnice ale imobilului identificat la 

poziția MF nr.107715, conform datelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Față de demersul privind necesitatea modificării anexei nr. 8 la 

Hotărârea Guvernului nr. 17052006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare, facem următoarele mențiuni: 

1. În prezent sunt întocmite cărți funciare pentru suprafața totală de 

teren de 25.408.516 mp, iar pentru suprafața de teren de 460.261 mp, 

reprezentând 1,78% din suprafața totală de 25.868.777 mp, nu au fost emise 

cărți funciare definitive din cauza suprapunerii unor parcele de teren cu alte 

terenuri deja intabulate, urmând ca Universitatea din Craiova să continue 

demersurile pentru reglementarea acestei situații. 

2. Din adeverința Primăriei Municipiului Caracal nr. 54069/2017 

rezultă faptul că Universitatea din Craiova  - SCDA Caracal utilizează 

conform Registrului agricol al municipiului Caracal suprafața de 1.922,2640 

ha teren arabil. 

3. Din adeverința Primăriei Stoienești nr. 3134/2017 rezultă faptul că 

Universitatea din Craiova  - SCDA Caracal, cu sediul în strada Vasile 

Alecsandri nr. 106, județul Olt utilizează conform Registrului agricol al 

comunei Stoienești suprafața de 540 ha. 

 În scopul perfectării operațiunii de transmitere a imobilelor mai sus 

menționate, Universitate Craiova, prin Hotărârea Senatului Universității din 

Craiova nr. 4/25.05.2017, și-a exprimat acordul de principiu. (extrasul 

Hotărârii Senatului Universității fiind document suport la prezentul proiect 

de act normativ). 

În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

„Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 

consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.” 

Facem precizarea că în decursul anului 2017 a fost inițiat demersul 

de a se promova un proiect de act normativ prin care să fie aprobată 

transmiterea suprafeței totale de 615 mp aferentă celor 2 imobile, aflate în 

proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Educației 
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Naționale - Universitatea din Craiova, în administrarea Ministerului 

Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție 

„Varianta de ocolire a municipiului Caracal".  

În circuitul interministerial de avizare, în conformitate cu 

recomandările formulate de către Ministerul Finanțelor Publice (adresa nr. 

556722/23.10.2017), s-a constatat că datele, aferente imobilelor obiect al 

proiectului de cat normativ, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului în anexa nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu corespund cu 

datele care reieșeau din extrasele de carte funciară puse la dispoziție ca 

document suport al proiectului su-menționat. Pentru aceste motive, se 

impunea aprobarea modificării Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ulterior aprobarea 

transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor a terenurilor în 

cauză.  

11.In cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislație 

comunitara sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directa a acesteia, 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

 

2. Schimbări 

preconizate  

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea 

modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului 

din administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din 

Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării 

de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – 

S.A. a obiectivului de investiție „Varianta de ocolire a municipiului 

Caracal". 

3. Alte informații           Suprafața de teren de 615 mp ce urmează a fi dată în administrare nu 

face obiectul unor contracte de concesiune, al unor cereri de 

retrocedare/restituire, nici al altor litigii aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești şi nu este grevată de sarcini. În acest sens, ca document suport 

al proiectului de act normativ, există o declarație pe proprie răspundere a 

rectorului Universității Craiova, dl. Spânu Cezar - Ionuț, certificată prin 

încheierea de autentificare nr. 1316/10.07.2017. 

         Pentru suprafața totală de teren aflată în administrarea Ministerului 

Educației Naționale - Universitatea din Craiova, numărul de inventar atribuit 

de Ministerul Finanțelor Publice este de 107715. Valoarea de inventar a 

celor două imobile în suprafață totală de 615 mp este de 542,48 lei, calculată 

ca procent din valoarea totală a imobilului, conform adresei emise de 

Ministerul Educației Naționale nr. 246/GP/12.07.2017. 

În conformitate cu Lista cuprinzând imobilele proprietate publică 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal”, avizată de Primăria municipiului Caracal, imobilul în 

suprafață de 601 mp este identificat prin cartea funciară nr. 51904, iar 

imobilul în suprafață de 14 mp este identificat prin cartea funciară nr. 

51342.  

Prin extrasul de carte funciară pentru informare, imobilul cu numărul 

cadastral 51904 înscris în cartea funciară 51904 UAT Caracal a fost 
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intabulat dreptul de proprietate al Statului Român şi dreptul de administrare 

în favoarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea din 

Craiova, cu o suprafață totala de 48.536 mp. 

        Prin extrasul de carte funciară pentru informare, imobilul cu numărul 

cadastral 51342 înscris în cartea funciară 51342 UAT Caracal a fost 

intabulat dreptul de proprietate al Statului Român dreptul de administrare în 

favoarea Ministerului Educației si Cercetării pentru Universitatea din 

Craiova, cu o suprafață totală măsurată de 87.986 mp. 

 

  Secțiunea 3. 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1.Impactul 

macroeconomic 

Prin asigurarea unei fluidizări optime a traficului rutier din zonă, se 

asigură o promovare a comerțului intern şi internațional. 

11.Impactul asupra 

mediului concurențial 

si domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

2.Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătățirea condițiilor de transport 

rutier şi implicit a mediului de afaceri. 

21.Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

22.Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.Impactul social Construcția acestei lucrări prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, 

având un impact pozitiv asupra așezărilor umane şi a altor obiective 

colaterale  

 

4.Impactul asupra 

mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informații Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

Secțiunea 4. 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe  

cinci 

ani 

- mii lei - 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       
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(i) impozit pe profit       

(c) bugetul asigurărilor de stat:       

(i) contribuții de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

(b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

(c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informații Nu este cazul  

 

Secțiunea 5. 

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

11.Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

2.Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația 

comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu 

  

3.Decizii ale Curții Europene de 

Justiție şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu 

4.Evaluarea conformității Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest domeniu 

6. Alte informații Nu este cazul  
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  Secțiunea 6. 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2.Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizații 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activități 

ale acestor autorități, în condițiile  

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu 

4.Consultările desfășurate în cadrul 

comisiilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de 

către 

a)Consiliul Legislativ  

b)Consiliul Suprem de Apărare a 

Tarii 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenței 

e)Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ nu necesita aceste avize. 

6. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

Secțiunea 7. 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1.Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura 

prevăzută de dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

2.Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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asupra mediului în urma 

implementării proiectului de 

act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau 

diversității biologice 

 

3. Alte informații 

 

Nu este cazul 

 

Secțiunea 8. 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de 

către autoritățile administrației 

publice centrale şi/sau locale – 

înființarea unor noi organisme sau 

extinderea competențelor 

instituțiilor existente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Alte informații 

 

Nu au fost identificate. 

 

Pentru considerentele de mai sus am elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate 

publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naționale - Universitatea din Craiova în 

administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a 

municipiului Caracal", pe care îl supunem spre aprobare. 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 

 

VALENTIN POPA 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

 
 

LUCIAN ȘOVA  
 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

TUDOREL TOADER 
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      GIGEL PARASCHIV            IOAN ȘTEFAN GROZA 

 

 

                                 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

                                                                DANUȚ GHICAN 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL,  

 

 

CRINA MĂDĂLINA CIOBANU 

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL 

DIRECTOR, 

 

Liliana DUȚĂ 

 

 
DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

MARIANA CHIVU 
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