
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

Inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din HG nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu modificările și completările 

ulterioare, 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, cu 

completările ulterioare, 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. 

În vederea construirii unui nou sediu pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, conform 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 187/25 mai 2006, terenul în suprafață de 1.000 

mp, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în str. București nr. 57, s-a transmis 

în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, pe durata existenței construcției, și în acest 

sens, în data de 27.09.2006, a fost încheiat Protocolul nr. 20303/10.10.2006//7674/16.10.2006 pentru 

predarea-primirea terenului. Conform adresei nr. 18732/25.05.2017 transmisă de către Compartimentul 

Cadastru și Evidență Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, imobilului situat în str. București 

nr. 57 i se atribuie adresa str. Doctor Ion Munteanu nr. 3. 

În baza Avizului favorabil al ministrului educației și cercetării nr. 343/2007 au fost aprobate 

documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu 

Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu”, obiectiv amplasat în municipiul Giurgiu, în str. București nr. 

57. Investiţia este formată dintr-un corp de clădire, având un regim de înălțime D+P+2E, cu o suprafață 

construită de 803 mp și o suprafață desfășurată de 2.918 mp. Obiectivul de investiții a fost cuprins în 

planul național de investiții. 

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu în perioada 2007-2016 a edificat obiectivul de investiții, 

în baza autorizațiilor de construire nr. 124/2007, nr. 178/2010 și nr. 74/2014.  

În anul 2015 prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5241/2015 au fost 

reaprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu Inspectoratului Școlar 

Județean Giurgiu”. 

            După finalizarea lucrărilor, construcţia edificată în baza autorizaţiilor de construire sus-

menționate a fost recepţionată în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 

8862/01.11.2016, înregistrată, în anul 2008, în evidenţa contabilă a ISJ Giurgiu la valoarea de 8.079.420 

lei, în baza procesului verbal de stabilire a valorii de inventar a clădirii nr. 9803/30.12.2016 și înscrisă 

în cartea funciară nr. 38112-C1 Giurgiu. 

          Astfel, având în vedere destinaţia construcţiei, respectiv sediu ISJ Giurgiu, aceasta aparţine 

domeniului public al statului, fiind  de uz şi de interes public. 

           Imobilul care face obiectul prezentului act normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul 

vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasul de Cartea 

Funciară nr. 38112-C1 Giurgiu pentru informare nr. 50858/12.08.2019, care în Partea a III-a nu conține 

nicio mențiune în acest sens. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ reies din 

documentele existente la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, iar corectitudinea datelor 

prezentate aparține inițiatorului. 
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. 

Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 



 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de privind înscrierea unui 

imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în 

administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 
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