
 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  

 

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

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării. 

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 anul 2002, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4118/2002 a fost transmisă, 

fără plată, o cotă indiviză din imobilul situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, proprietate 

publică a statului, din administrarea Agenției Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar Suceava, 

în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Suceava (ISJ Suceava) pentru sediu, respectiv 53,29% 

din construcția având regimul de înălțime P+3E și suprafața desfășurată de 3.300 mp. Spațiile din 

imobil, în procent de 46,71% din suprafața acestuia, au rămas în administrarea Agenției Teritoriale a 

Taberelor şi Turismului Şcolar Suceava. Repartizarea spațiilor existe în cadrul construcției, în funcție 

de necesarul fiecărei instituții, s-a realizat conform Protocolului nr. 680/60/2002 încheiat între 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Agenția Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar 

Suceava, care face parte integrantă din Ordinul sus-menționat. Conform Protocolului, ISJ Suceava    

i-au fost repartizate următoarele: parter – spații cu destinația de birouri, sală ședințe, grupuri sanitare, 

hol acces principal și hol așteptare; etaj I- în totalitate, spații în suprafață desfășurată totală de 825 

mp; etaj II– spații cu destinația de camere de cazare cu 2 locuri, apartament, sală recreere și club, 

culoar și hol acces scară. 

În anul 2018, în baza OMEC nr. 4118/2002 și a Protocolului nr. 680/60/2002 încheiat între 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Agenția Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar 

Suceava, ISJ Suceava a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava deschiderea 

cărților funciare pentru unitățile individuale aflate în administrarea ISJ Suceava, respectiv părțile din 

imobilul situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, intabulat în Cartea Funciară nr. 42618 

Suceava. Astfel, în baza extraselor Cărților Funciare nr. 42618-C1-U5 Suceava, nr. 42618-C1-U6 

Suceava și nr. 42618-C1-U7 Suceava se impune introducerea părții de imobil cu destinația sediu ISJ 

Suceava în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Partea de imobil aflată în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția  

Județeană pentru Sport și Tineret Suceava se identifică cu nr. MFP 34740 în Inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului. 

Valoarea de inventar a părții de clădire în care își desfășoară activitatea Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, conform fișei mijlocului fix transmisă de către ISJ Suceava cu adresa nr. 

3876/2019, este de 3.420.000 lei, conform reevaluării efectuată în noiembrie 2017. Până la această 

dată terenul nu a fost înregistrat în evidențele contabile ale instituției, urmând ca în termen de 60 de 

zile de la publicarea Hotărârii de Guvern să procedeze la evaluarea terenului și înregistrarea acestuia 

în evidențele contabile. 



Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public național și, 

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. 42618-C1-U5 Suceava, nr. 42618-C1-U6 

Suceava și nr. 42618-C1-U7 Suceava, care în Partea a III-a nu conțin 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 Guvern privind înscrierea 

unei cote părți din imobil situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Educației și 

Cercetării pentru Inspectoratul Școlar Județean Suceava, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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