
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, unitățile din coordonarea/subordinea Ministerului Educației și Cercetării 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. 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași a efectuat reevaluarea bunurilor din 

domeniul public al statului identificate cu nr. MF 38839. Reevaluarea a fost realizată de domnul Ec. 

Dan Butnărașu, evaluator autorizat ANEVAR.  

Universitatea Ovidius din Constanța a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al 

statului identificate cu nr. MF 155466. Reevaluarea a fost realizată de SC Fidox SRL, prin domnul 

Panțel Ovidiu, evaluator autorizat ANEVAR.  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 154459, MF 154932, MF 154933, MF 154936, MF 154937 

și MF 154938. Reevaluarea a fost realizată de către comisia de reevaluare, stabilită prin Decizia nr. 

660/17.10.2018. Prin Procesul – verbal nr. 17675/31.10.2019 al comisiei amintite, Anexa 1b) au  fost 

determinate valorile actualizate ale bunurilor care aparțin domeniului public al statului. Bunurile 

imobile identificate cu nr. MF 154934 și MF 154935, imobile pentru care Universitatea a demarat 

procedura de actualizare a înscrisurilor din cartea funciară, nu fac obiectul prezentului act normativ.  

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București a efectuat reevaluarea 

bunurilor din domeniul public al statului identificate cu nr. MF 155453, MF 155454, MF 155455, MF 

155456, MF 155457, MF 155458, MF 155459, MF 155460, MF 155461, MF 155462, MF 155463 și 

MF 155464. Reevaluarea a fost realizată de către doamna Aida Alexandroaia, evaluator autorizat 

ANEVAR. 

Universitatea Maritimă din Constanța a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al 

statului identificate cu nr. MF 158263, MF 161397 și MF 161398. Reevaluarea a fost realizată de 

către SC Evaluare și Expertiză judiciară Olaru și Asociații SRL, prin doamna Olaru Olga, evaluator 

autorizat ANEVAR. 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public 

al statului identificate cu nr. MF 27030 și MF 27032. Reevaluarea a fost realizată de către comisia de 

reevaluare, stabilită prin decizia inspectorului școlar general. Prin Procesul – verbal nr. 

13050/05.11.2019 al comisiei amintite au  fost determinate valorile actualizate ale bunurilor care 

aparțin domeniului public al statului. 

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

cu nr. MF 155466, MF 154459, MF 154932, MF 154933, MF 154936, MF 154937, MF 154938, MF 

155453, MF 155454 și MF 158263, conform extraselor cărților funciare.  

Totodată, pentru imobilele identificate cu nr. MF 154936, MF 154937, MF 154938 a fost 

actualizată și adresa poștală conform înscrisurilor din cărțile funciare. 

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, așa cum rezultă și din 

extrasele de carte funciară anexate, 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 precizate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului 

aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, 

cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi 

publicitate imobiliară şi a reevaluării, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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