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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. 

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

terenurilor 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. 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași  a efectuat reevaluarea bunurilor înscrise în domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 101804 și 154901. Reevaluarea a fost realizată de S.C. 

EXPERT COMPLEX S.R.L. Călărași, evaluator autorizat ANEVAR. 

În inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului Inspectoratul 

Școlar Județean  Călărași are înscrisă construcția identificată prin nr. MF 101804, în Cartea funciară 

nr. 30498 Călărași, Anexa nr. 1 la partea I, pe lângă imobilul sus menționat mai figurează două 

construcții: Clădire anexă: an construire 2009, suprafața construită la sol: 89 mp, nr. cadastral 30498-

C2,   Clădire anexă: suprafața construită la sol: 9 mp, nr. cadastral 30498-C3, Cartea funciară nr. 

30498 Călărași. 

Prin proiectul de hotărâre de Guvern se propune înscrierea celor două construcții (Clădire 

anexă, garaj și cabină portar) și comasarea acestora cu clădirea principală aflată în domeniul public 

al statului și în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Călărași (la numărul de inventar MFP 

101804). 

Cele trei construcții sunt înregistrate la Compartimentul de Impozite și Taxe Locale din 

cardul Primăriei Municipiului Călărași, conform Certificatului de atestare fiscală pentru persoane 

juridice  privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 50573/2017, 

Rol: 1056361. 

Cele trei construcții sunt înregistrate în contabilitatea Inspectoratului Școlar Județean 

Călărași în contul 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”. 

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

menționarea numărului cărții funciare, la următoarele nr. MF nr. 101804, MF nr. 154901, MF nr. 
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144481, MF nr. 27948 conform Anexei nr. 1 din proiectul de HG. Menționăm că pentru aceste 

imobile instituțiile din coordonarea/subordinea ministerului au prezentat extrasele de carte funciară. 

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. 

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul 

unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor judecătorești, așa cum 

rezultă și din extrasul de carte funciară anexat, care în Partea a III- a nu conține nicio mențiune în 

acest sens. 

 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 menționate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 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. 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

Valentin POPA 

 

 

                     AVIZĂM FAVORABIL 

Ministrul finanțelor publice, 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

Ministrul justiției, 

Tudorel TOADER 
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                                 SECRETAR DE STAT,   

                         Gigel PARASCHIV                        

 

SECRETAR GENERAL, 

Dănuț GHICAN 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC  

DIRECTOR GENERAL, 

 Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL  

DIRECTOR, 

 Liliana DUȚĂ 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Mariana CHIVU 

 

 

 

 

   Aviz de legalitate,                       Aviz de conformitate, 

 

                     Valentin Sorin POPESCU 
 


