
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Inspectoratele școlare sunt instituții 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 prezentul act normativ s-a efectuat și completarea descrierii tehnice a imobilelor cu 

menționarea numărului cărții funciare, la următoarele nr. MF 28011, 28012, 102084, 160552, 

160584, 160551, conform Anexei nr. 1 din proiectul de HG.  

În baza Decizia Comisiei pentru soluționarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în 

proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite nr. 133/2004 privind 

soluționarea cererii S.C. UNIO S.A. de trecere în proprietatea publică a statului a unor bunuri 

imobile din patrimoniul său, supuse executării silite, prin hotărârea Guvernului nr. 525/2015 

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea 

în administrarea Ministerului Educației şi Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului, Ministerul 

Educației Naționale a preluat în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare (ISJ), respectiv a Clubului Sportiv Școlar Satu Mare (CSȘ), 

următoarele bunuri: 

1. Baza Sportivă Stadion formată din vestiare, tribună aferentă terenului de fotbal, pistă 

alergare, pistă karting, ateliere reparații, garaj, cămine colectare, puț apă, grup social, 

situate în str. Zefirului fn, municipiul Satu Mare, nr. MF 160584 

2. Baza sportivă formată din construcții și terenuri de tenis, situate în Bercu Mare, 

localitatea Satu Mare, cu suprafața construită și cea ocupată de terenuri de 3.052 mp, 

nr. MF 160550, care nu face obiectul prezentului act normativ. 

3. Atelierul Școală fort din 12 ateliere și spații auxiliare, în suprafață construită de 1.070 

mp, situat în str. Mihai Eminescu nr. 1, localitatea Satul Mare, nr. MF 160552  

4. Complexul Sportiv format din teren handbal în suprafață construită de 900 mp, cu 

vestiare în suprafață construită de 65 mp și tribune, teren tenis în suprafață construită 

de 882 mp și sală box în suprafață construită de 427 mp, situate în str. Mihai 

Eminescu nr. 1, municipiul Satu Mare, nr .MF 160551 

Atribuirea MEN a imobilelor menționate mai sus a avut ca scop preluarea acestora pentru 

buna desfășurare a activității unor instituții de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare 

care se confruntă cu o lipsă acută de spații de învățământ. 

Bunurile imobile care au făcut obiectul H.G. nr. 525/2015 au fost solicitate de către 

Ministerul Educației Naționale pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în scopul 

îmbunătățirii procesului instructiv educativ al elevilor de la Grupul Școlar de Construcții de 

Mașini Unio Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv și Clubul Sportiv Școlar Satu Mare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 293/23.11.2017 se aprobă 

intenția Municipiului Satu Mare de a solicita Guvernului României încuviințarea transmiterii din 

domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Satu Mare și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, a următoarelor bunuri: 



- pentru Liceul Sportiv Satu Mare, imobilele situate  în municipiul Satu Mare, str. 24 

Ianuarie nr. 2, identificate cu nr. MFP 28011, 28012, 102084, în prezent imobilelor se 

află în administrarea Clubului Sportiv Școlar Satu Mare; 

- pentru Colegiul Național „Kolcsey Ferenc” Satu Mare, imobilul situat  în municipiul 

Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1, identificat cu nr. MFP 160551, în prezent 

imobilelor se află în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare; 

- pentru Colegiul Tehnic „UNIO” Satu Mare imobilul situat  în municipiul Satu Mare, 

str. Mihai Eminescu nr. 1, identificat cu nr. MFP 160552, în prezent imobilul se află 

în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare; 

- pentru Clubul Sportiv Școlar Satu Mare imobilul situat  în municipiul Satu Mare, str. 

Zefirului fn, identificat cu nr. MFP 160584, în prezent imobilul se află în 

administrarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. 

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, 

conform adresei Instituției Prefectului – Județul Satu Mare nr. 13254/SJ/04.12.2017, a fost avizat 

pentru legalitate.  

Totodată, prin Hotărârea nr. 8/20.11.2017 a Consiliului de Administrare a Inspectoratului 

Școlar Județean Satu Mare se aprobă propunerea de trecere din domeniul public al statului și 

administrarea ISJ Satu Mare, respectiv CSȘ Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu 

Mare și administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a bunurilor menționate mai 

sus. 

Prin adresa nr. 659/2018 conducerea Liceului Sportiv Școlar ca reprezentant al Clubului 

Sportiv Școlar Satu Mare se arată că, în Consiliul de Administrare al unității s-a luat act de 

H.C.L. nr. 293/2017 și își dă acordul cu privire la propunerea de transfer. 

Facem precizarea că, Clubul Sportiv Satu Mare funcționează în cadrul Liceului cu 

Program Sportiv ca structura acestuia, având un singur Cod unic de înregistrare cu cel al Liceului 

cu Program Sportiv Satu Mare, drept urmare, acesta va beneficia, împreună cu liceul, de baza 

sportivă transferată și modernizată.   

Drept urmare, prin Nota privind  transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Satu 

Mare, respectiv Clubul Sportiv Școlar Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare 

și administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru desfășurarea activității 

specifice a unor unități de învățământ preuniversitar de stat, conducerea ministerului a aprobat 

transferul bunurilor identificate cu nr. MF 28011, 28012, 102084, 160552, 160584, 160551 din 

domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Satu Mare. 

Prezentul act normativ își propune trecerea bunurilor identificate în anexa nr. 2, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale, Inspectoratul 

Școlar Județean Satu Mare, respectiv Clubul Sportiv Școlar Satu Mare în domeniul public al 

municipiului Satu Mare, județul Satu Mare și declararea acestora din bunuri de interes public 

național, în bunuri de interes public local. 

Bunurile care fac obiectul prezentului act normativ nu fac obiectul unor legi speciale. 

Imobilele identificate prin nr. MF 28011, 28012 și 102084 se află într-o stare avansată de 

degradare,  în acest moment se utilizează doar pista de alergare din Baza de pregătire practică nr. 

MF 102084. 



În domeniul public al statului și în administrarea Clubului Sportiv Școlar Satu Mare se 

mențin imobilele: Baza sportivă, situată în municipiul Satu Mare, identificată prin nr. MF 

160550 și Baza de pregătire practică, situată în comuna Călinești-Oaș, identificată prin nr. 

MF121567. 

Elevii care frecventează cursurile și cercurile Clubului Sportiv Școlar Satu Mare vor avea 

acces la întreaga baza sportivă aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat. 

Schimbarea destinației bunurilor care fac obiectul prezentului act normativ se poate face 

de către autoritățile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului 

educației naționale. În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei materiale sunt nule de 

drept, iar fapta constituie infracțiune şi se pedepsește conform legii penale. 

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

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, acesta fiind publicat pe 

pagina de internet a Ministerului Educației Naționale. 

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

transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Educației Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, pentru desfășurarea activității 

specifice a unor unități de învățământ preuniversitar de stat, pe care îl supunem executivului spre 

adoptare. 
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