
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Inspectoratele școlare sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale, cu 

personalitate juridică, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic, denumită în 

continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar.  

Inspectoratul Școlar Județean Iași, denumit în continuare ISJ Iași, are în administrare imobilul, 

compus din teren în suprafață de 3780 mp și construcții,  situat în Municipiul Iași, str. Octav Botez nr. 2A, 

identificat cu nr. MFP 39538 în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului și în Cartea Funciară nr. 160091/Iași cu nr. topografic 160091 

pentru teren și nr. topografice 160091-C1 - 160091-C3 pentru construcțiile având destinațiile: hotel didactic, 

centrală termică, respectiv garaj. 

CCD Iași are în administrare imobilul, compus din teren în suprafață de 1410 mp și construcții,  situat 

în Municipiul Iași, str. Octav Botez nr. 2A, identificat cu nr. MFP 38838 în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în Cartea Funciară 

nr. 160491/Iași cu nr. topografic 160491 pentru teren și nr. topografice 160091-C1 - 160091-C2 pentru 

construcțiile având destinațiile: sediu CCD Iași, respectiv anexă. 

Ca urmare a prezentării extraselor de Carte Funciară nr. 160091/Iași și nr. 160491/Iași este necesară 

actualizarea descrierii tehnice a imobilelor identificate în inventarul centralizat cu nr. MFP 39538 și MFP 

38838, conform anexei nr. 1. 

Casa Corpului Didactic Iași intenționează să edifice o construcție cu destinația „Centru de formare 

cu săli de conferințe și seminarii”, investiție aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CCD 

Iași, din data de 30.07.2018. Având în vedere că suprafața de teren liber de construcții aflată în administrarea 

CCD Iași nu este suficientă pentru realizarea investiției și, ținând seama că imobilul se învecinează cu 

imobilul aflat în administrarea ISJ Iași (cele două imobile se află la aceeași adresă poștală), pentru 

completarea suprafeței de teren necesară realizării investiției, în cadrul ședinței din data de 30.07.2018, 

Consiliul de Administrație al ISJ Iași a aprobat dezmembrarea terenului aflat în administrarea sa, în două 

loturi, lotul 1 pe care se află edificată clădirile P+2E+M în care își desfășoară activitatea ISJ, clădirea P cu 

destinația garaj și terenul aferent în suprafață de 2488 mp, lot care va rămâne în administrarea ISJ Iași, și 

lotul 2, compus din teren în suprafață de 445 mp și construcție P cu destinația centrală termică, care va fi 

transmis în administrarea CCD Iași. 

Lotul 2, compus din teren în suprafață de 445 mp și construcție P cu destinația centrală termică, care 

se transmite în administrarea CCD Iași, se alipește imobilului identificat cu nr. MFP 38838, și va avea datele 

de identificare potrivit anexei nr. 3. După adoptarea prezentului act normativ, CCD Iași va întreprinde 

demersurile pentru unificarea CF nr. 161051/UAT Iași și CF nr. 160491/UAT Iași. 

Odată cu întocmirea documentației cadastrale pentru imobilul aflat în administrarea ISJ Iași, s-a 

constatat că, în urma măsurătorilor efectuate cu stația totală SOKKIA 630 RK (stația totală are o precizie 

de 6 secunde pentru măsurarea unghiurilor și de (3+2ppm x D) mm pentru măsurarea distanțelor), suprafața 

efectivă de teren măsurată este de 2933 mp. Referitor la diferența existentă între suprafața menționată în 

acte și suprafața măsurată, reprezentanții ISJ Iași, în adresa nr. 7897/2018, au făcut precizarea că, de-a lungul 

timpului limitele proprietății nu au fost modificate, nu au fost litigii asupra acestui teren, iar diferența poate 

fi cauzată de faptul că, la momentul transmiterii caracteristicilor tehnice ale imobilului în vederea 

completării inventarului bunurilor din domeniul public al statului, nu au fost efectuate măsurători exacte 

care să stabilească cu certitudine suprafața de teren existentă. 

Valorile de inventar ale celor două bunuri au fost calculate proporțional cu suprafețele înscrise în 

inventar, conform anexei nr. 2, urmând ca după adoptarea prezentului act normativ cele două instituții să 

procedeze la reevaluarea imobilelor deținute în administrare. 



 

 

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

cereri de revendicare/restituire, fapt care rezultă din extrasele de carte funciară anexate, care în Partea a III- 

a nu conțin nicio mențiune în acest sens, și din declarația transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean 

Iași. 

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

documentele existente la nivelul Ministerului Educației Naționale și aparțin inițiatorului, respectiv 

Ministerului Educației Naționale. 

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 transparență decizională și acces la informații de interes public, prezentul proiect de act 

normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunea „Proiecte de acte normative” 

conform Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

Față de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea 

anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 

38838, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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