
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor 

și terenurilor și a finalizării unor lucrări de natura investițiilor, unitățile din 

subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale au făcut demersurile 

necesare în vederea modificării Anexei nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. 

(1) din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț a efectuat reevaluarea bunurilor din 

domeniul public al statului identificate cu nr. 26152, 102024, 154958. Reevaluarea a fost 

realizată de S.C. Expert Eval S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Copiilor Târgu Neamț și Clubul Copiilor și Elevilor Săbăoani, din 

subordinea Palatului Copiilor Piatra Neamț, au efectuat reevaluarea bunurilor din 

domeniul public al statului identificate cu nr. 26259, 26260, 26261, 101910, 26244. 

Reevaluarea a fost realizată de S.C. Expert Eval S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR. 

Cubul Copiilor Roman a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al 

statului identificat cu nr. Nr MFP 162670. Reevaluarea a fost realizată de S.C. Expert 

Eval S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR. 

În prezentul act normativ s-a efectuat și completarea descrierii tehnice a 

imobilelor cu menționarea numărului cărții funciare, la următoarele nr. MF nr. 26152, 

MF nr. 102024, MF nr.  154958, MF nr. 26259, MF nr. 26260, MF nr. 26261, MF nr. 101910, 

MF nr. 26244, conform Anexei nr. 1 din proiectul de HG. Menționăm că pentru aceste 

imobile instituțiile din coordonarea/subordinea ministerului au prezentat extrasele de 

carte funciară. 

Precizăm că, în conformitate cu corespondența purtată cu instituțiile din 

subordinea ministerului, bunurile imobile care fac obiectul prezentului act normativ nu 

sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu și nu fac obiectul unor cereri de 

revendicare/restituire. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act 

normativ reies din documentele existente la nivelul 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 precizate, 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, pe care 

îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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