NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei și Cercetării și
unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, având și rol metodologic.
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 sau inspectoratelor școlare
județene/al municipiului București alcătuiesc domeniul public al statului. Conform prevederilor art.
112 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele copiilor fac parte din domeniul public al
statului.
Conform art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 311 din 23 septembrie
2009 s-a aprobat trecerea imobilului, construcție și teren în suprafață de 2.500 mp, situat în municipiul
Ploiești, str. Mărășești nr. 239, imobil înscris în CF nr. 144435 Ploiești, din domeniul public al
Municipiului Ploiești în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Educației și
Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Prahova, pentru stabilirea sediului și desfășurării
activităților specifice Palatului Copiilor, Municipiul Ploiești. Conform Deciziei ISJ Prahova nr.
452/2017, sediul Palatului Copiilor, Municipiul Ploiești s-a stabilit în imobilul situat în municipiul
Ploiești, str. Mărășești nr. 239. Conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Ploiești nr. 311/2009 a fost încheiat, în data de 14.03.2017, Protocolul de predarepreluare a imobilului sus-menționat, între Primăria Municipiul Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean
Prahova și Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești.
Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești,
conform adresei Instituției Prefectului – Județul Prahova nr. 12920/28.08.2019, a fost verificat pentru
legalitate.
Valoarea de inventar a imobilului, conform adresei ISJ Prahova nr. 306/2018 și fișelor
mijloacelor fixe, este de 4.159.918 lei pentru clădire sediu și centrală termică, și de 1.207.005 lei
pentru teren.
Prin adresa nr. 4379/2019, ISJ Prahova solicită ministerului inițierea unui proiect de hotărâre de
Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului
și darea în administrarea Palatului Copiilor, Municipiul Ploiești, a imobilului, situat în Municipiul
Ploiești, str. Mărășești nr. 239, județul Prahova, compus din teren în suprafață de 2500 mp (din acte),
având număr cadastral 144435 și o clădire, având regimul de înălțime D+P+E, suprafața construită de
1029 mp, suprafața desfășurată de 1824 mp, având număr cadastral 144435-C1.
Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, conform declarației transmise de către
ordonatorul de credite, 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. 144435 Ploiești pentru
informare nr. 23888/05.03.2019, 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 privind transparența decizională în
administrația publică potrivit Legii nr. 52/2003, republicată.

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea
unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în
administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești, aflat în
subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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