
 

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. 

Palatul Copiilor Constanța a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului 

identificat cu nr. MF 36507, MF 36508, MF 36509, MF 36510 și MF 154941. Reevaluarea a fost 

realizată, din dispoziția conducătorului instituției, de către comisia de reevaluare, conform 

procesului verbal din data de 07.12.2017.  

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 101720 și MF 154940. Reevaluarea a fost realizată de SC 

Management Consulting Solutions SRL Constanța, prin domnul Ipate Dragoș Mihai, evaluator 

autorizat ANEVAR. 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a efectuat reevaluarea bunurilor din 

domeniul public al statului identificate cu nr. MF 103956, MF 150032, MF 154836 și MF 

154838. Reevaluarea a fost realizată, din dispoziția conducătorului instituției, de către comisia de 

reevaluare, conform procesului verbal din data de 29.11.2017. 

Casa Corpului Didactic Sibiu a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al 

statului identificate cu nr. MF 102181, MF 102184 și MF 154915. Reevaluarea a fost realizată de 

domnul Cercel Horia Silviu, evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Copiilor și Elevilor Cisnădie a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public al 

statului identificat cu nr. MF 34702. Reevaluarea a fost realizată de domnul Cercel Horia Silviu, 

evaluator autorizat ANEVAR.  

Clubul Copiilor și Elevilor Dumbrăveni a efectuat reevaluarea bunului din domeniul 

public al statului identificat cu nr. MF 34706. Reevaluarea a fost realizată de domnul Cercel 

Horia Silviu, evaluator autorizat ANEVAR. Suprafața totală a terenului, conform extraselor de 

Cărți Funciare nr. 100181 și nr. 100182 Dumbrăveni, este de 5.493 mp, suprafață care 

corespunde terenului evaluat de persoana autorizată. 

Clubul Copiilor și Elevilor Mediaș a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public al 

statului identificat cu nr. MF 34708. Reevaluarea a fost realizată de domnul Cercel Horia Silviu, 

evaluator autorizat ANEVAR. 

Universitatea Maritimă din Constanța a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 158263 și MF 161397. Reevaluarea a fost realizată de SC 

Management Consulting Solutions SRL Constanța, prin domnul Ipate Dragoș Mihai, evaluator 

autorizat ANEVAR. Totodată, imobilul identificat cu nr. MF 158263, conform Procesului verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31/22.11.2017, își modifică valoarea ca urmare a 

finalizării „Lucrări de reparații acoperiș sala de sport Complex Sportiv Universitar Neptun 

(Hidrotehnica)”. În urma acestor lucrări executate și aprobate în procesul verbal sus-menționat, 

la valoarea imobilului de 6.241.410 lei, rezultată în urma reevaluării, se adaugă valoarea 

investițiilor realizate în sumă de 49.537 lei, astfel că, valoarea imobilului devine 6.290.947 lei.  



Prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33/20.12.2017, imobilul 

identificat cu nr. MF 161398, își modifică valoarea ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații 

la Căminul studențesc A2 din cadrul Universității Maritimă din Constanța. În urma acestor 

lucrări executate și aprobate în procesul verbal sus-menționat, la valoarea imobilului de 

17.817.981 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în sumă de 13.654 lei, astfel că, valoarea 

imobilului devine 17.831.635 lei.  

Universitatea Transilvania din Brașov a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public 

al statului identificat cu nr. MF 155450. Reevaluarea a fost realizată de domnul Vitta Sebastian 

Florin, evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Sportiv Școlar ,,Șoimii” Sibiu a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 96735, MF 96736 și MF 161160. Reevaluarea a fost 

realizată de domnul Cercel Horia Silviu, evaluator autorizat ANEVAR. Pentru imobilul 

identificat cu nr. MF 96735, compus dintr-o clădire aflată în curs de consolidare și reamenajare 

și teren, s-a reevaluat doar terenul la valoarea de 440.864 lei, care se adaugă la valoarea contabilă 

a clădirii de 166.546 lei, astfel că valoarea imobilului devine 607.410 lei. 

Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede a efectuat reevaluarea bunului din domeniul 

public al statului identificat cu nr. MF 154896. Reevaluarea a fost realizată de domnul Blejan 

Mihai, evaluator autorizat ANEVAR. 

Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele a efectuat reevaluarea bunului din domeniul 

public al statului identificat cu nr. MF 158262. Reevaluarea a fost realizată de domnul Blejan 

Mihai, evaluator autorizat ANEVAR. 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași în anul 2017 a executat lucrări 

investiționale la imobilul în care-și desfășoară activitatea. Astfel, imobilul identificat cu nr. MF 

38839 își modifică valoarea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

ca urmare a finalizării lucrărilor de „Instalație de iluminat de siguranță”, conform Procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2964/15.12.2017, a lucrărilor de „Sistem de 

evacuare a fumului prin tiraj natural”, conform Procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 3206/27.12.2017, a lucrărilor de „Modificare a tâmplăriei în vederea montării de 

actuatoare pentru desfumare”, conform Procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 

2896/11.12.2017. În urma acestor lucrări executate și aprobate în procesele verbale sus-

menționate, în sumă totală de 199.828 lei care se adaugă la valoarea clădirii, astfel că, valoarea 

imobilului devine 23.685.863 lei. 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita a efectuat reevaluarea bunului din domeniul 

public al statului identificate cu nr. MF 65424, în care își desfășoară activitatea Clubul Copiilor 

Gheorghieni. Reevaluarea a fost realizată de doamna Gyorgy Zsofia Klara, evaluator autorizat 

ANEVAR. 

Palatul Copiilor Dorohoi a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului 

identificate cu nr. MF 27902 și MF 154827. Reevaluarea a fost realizată, din dispoziția 

conducătorului instituției, de către comisia de reevaluare, conform procesului verbal din data de 

31.12.2017. 

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

menționarea numărului cărții funciare, la următoarele nr. MF 36507, MF 36508, MF 36509, 

MF 36510, MF 154941, MF 101720, MF 154940, MF 103956, MF 150032, MF 154836, MF 

154838, MF 102181, MF 102184, MF 154915, MF 34702, MF 34706, MF 34708, MF 158263, 

MF 96735, MF 96736, MF 161160, MF 65424, MF 27902 și MF 154827, conform Anexei nr. 2 

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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