
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
  

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (4) şi alin. (5) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „universităţile de stat pot avea în 
patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului” 
şi „drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public al statului 
pot fi drepturi de administrare, ... ”. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu Mureș prin adresa nr. 7/19469/2021 a transmis documentele în vederea înscrierii în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două imobile, după cum 
urmează: imobilul – teren în suprafață de 4.457 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 141968 Târgu 
Mureș și imobilul – teren în suprafață de 4.453 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 141970 Târgu 
Mureș. 

În conformitate cu prevederile art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 (în prezent 
abrogată), „(1) Baza materială a învăţământului de stat constă în întregul activ patrimonial al 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi de cercetare 
ştiinţifică din sistemul de învăţământ existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
precum şi în activul patrimonial redobândit sau dobândit ulterior. (2) În înţelesul prevederilor 
alin. (1), baza materială a învăţământului cuprinde: spaţii pentru procesul de învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică, mijloace de învăţământ şi de cercetare aferente, biblioteci, edituri şi 
tipografii, staţiuni didactice şi de cercetare, unităţi de microproducţie, ateliere şcolare, ferme 
didactice, grădini botanice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, 
case de cultură ale studenţilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere şcolare, 
baze şi complexuri cultural-sportive, palate şi case ale copiilor şi elevilor, baze de odihnă şi 
tratament, spaţii cu destinaţia de locuinţă, precum şi orice alt obiect de patrimoniu destinat 
învăţământului şi salariaţilor din învăţământ. (3) Baza materială aferentă procesului de 
instruire şi de educaţie, prevăzută la alin. (2) şi realizată din fondurile statului sau din fondul 
instituţiilor şi întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989 se 
reintegrează fără plată în patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al instituţiilor şi 
unităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică universitară …”.  

Menționăm faptul că, încă din anul 1974, asupra imobilelor sus-menționate, a fost 
intabulat un drept de proprietate în favoarea Statului Român și un drept de administrare 
operativă în favoarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 
Palade” din Târgu Mureș, așa cum rezultă din Extrasul de Carte Funciară nr. 43464/24.05.2021, 
respectiv din Extrasul de Carte Funciară nr. 43666/25.05.2021. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu Mureș a reevaluat cele două imobile aflate în domeniul public al statului și 
administrarea operativă a Universității. Reevaluarea a fost realizată de către doamna Kis 
Angela, evaluator autorizat ANEVAR. 

Valoarea totală de inventar a celor două imobile situate în municipiul Târgu Mureș, 
județul Mureș este de 4.333.100 lei, din care valoarea imobilului – teren în suprafață de 4.457 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 141968 Târgu Mureș este de 2.167.500 lei, iar valoarea 
imobilului – teren în suprafață de 4.453 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 141970 Târgu Mureș 
este de 2.165.600 lei. 



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu Mureș, conform Anexei 3 la HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, funcţionează în coordonarea Ministerului 
Educaţiei. 

În România, învățământul este un serviciu de interes public, Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș fiind o instituție 
publică de interes public, imobilele sus-menționate sunt bunuri de uz și interes public 
național. 

Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ, sunt de uz și interes public 
național, nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 
revendicare/restituire, fapt care reiese din Extrasul de Carte Funciară nr. 43464/24.05.2021, 
respectiv din Extrasul de Carte Funciară nr. 43666/25.05.2021, 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, 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. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 
înscrierea unor imobile, terenuri, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului și darea acestora în administrarea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare. 
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