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 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.
Prin Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 244, 245, 246, 247 și
248/09.03.2017, imobilul identificat cu nr. MF 39406 își modifică valoarea din inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare (vopsitorii
interioare, suprafața sală de joc, renovare interioară, amenajări interioare, hidroizolație) la Sala de
sport a Clubului Sportiv Școlar Brașovia. În urma acestor lucrări executate și aprobate în procesul
verbal sus-menționat, la valoarea clădirii de 1.479.529 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în
sumă totală de 370.629 lei, astfel că, valoarea clădirii devine 1.850.158 lei.
Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 891/02.09.2016, imobilul
identificat cu nr. MF 39809 își modifică valoarea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de „Reparații capitale acoperiș” la Palatul Copiilor
Cluj Napoca. În urma acestor lucrări executate și aprobate în procesul verbal sus-menționat, la
valoarea clădirii de 5.591.546 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în sumă de 101.688 lei,
astfel că, valoarea clădirii devine 5.693.234 lei.
Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 985/28.09.2016, imobilul
identificat cu nr. MF 39810 își modifică valoarea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de „Reparații, reabilitare clădire Palatul Copiilor
Cluj Napoca – Filiala Mărăști. În urma acestor lucrări executate și aprobate în procesul verbal susmenționat, la valoarea clădirii de 1.700.283 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în sumă de
107.138 lei, astfel că, valoarea clădirii devine 1.807.421 lei.
Palatul Copiilor Galați a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului
identificate cu nr. MF 28098, MF 101265, MF 152742, MF 101301 și MF 27841. Reevaluarea a fost
realizată de doamna Cristiana Laura Gheorghiu, evaluator autorizat ANEVAR.
Casa Corpului Didactic Galați a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public al statului
identificat cu nr. MF 28097. Reevaluarea clădirii a fost realizată, din dispoziția conducătorului
instituției, de către comisia de reevaluare, conform procesului verbal nr. 4477 din data de 16.11.2017,
aceasta având valoarea actualizată de 949.075 lei, iar reevaluarea terenului a fost realizată de doamna
Sîmbanu Georgeta Dana, evaluator autorizat ANEVAR, aceasta având valoarea actualizată de 397.830
lei. Valoarea totală a imobilului, clădire și teren, fiind de 1.346.905 lei.
Clubul Sportiv Școlar Galați a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public al statului
identificat cu nr. MF 26736 și MF 154939. Reevaluarea a fost realizată de doamna Silvia DINU,
evaluator autorizat ANEVAR.
Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1531/12.12.2016, imobilul
identificat cu nr. MF 62476, în care funcționează Palatul Copiilor Pitești, își modifică valoarea din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de
reabilitare a clădirii în sumă de 435.046 lei. La valoarea acestor lucrări se adaugă contravaloarea
serviciilor diriginților de șantier în sumă de 3.000 lei, conform contractului de prestări servicii nr.
1169/10.11.2016, sumă aprobată de către ordonatorul de credite, prin referatul nr. 1556/16.12.2016,
care majorează valoarea imobilului administrat de Palatul Copiilor Pitești. Suma totală a lucrărilor
fiind 438.046 lei. În urma acestor lucrări, valoarea imobilului devine 2.390.806 lei.
Clubul Sportiv Școlar din Botoșani a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al
statului identificate cu nr. MF 27413, MF 154698 și MF 154699. Reevaluarea a fost realizată, din
dispoziția conducătorului instituției, de către comisia de reevaluare, conform procesului verbal nr.
1643 din data de 30.12.2016.

Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1056/05.12.2016, imobilul
identificat cu nr. MF 62673 își modifică valoarea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe. În
urma acestor lucrări executate și aprobate prin procesul verbal sus-menționat, la valoarea clădirii de
1.125.427 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în sumă de 150.000 lei, astfel că, valoarea
clădirii devine 1.275.427 lei.
Prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 946/25.10.2016, imobilul
identificat cu nr. MF 62678 își modifică valoarea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului ca urmare a finalizării lucrărilor de „Reabilitare acoperiș-învelitoare la Clubul
Copiilor Covasna. În urma acestor lucrări executate și aprobate prin procesul verbal sus-menționat, la
valoarea clădirii de 1.152.230 lei se adaugă valoarea investițiilor realizate în sumă de 57.957 lei, astfel
că, valoarea clădirii devine 1.210.187 lei.
Inspectoratul Școlar Județean Dolj a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al
statului identificate cu nr. MF 101276 și MF 154891. Reevaluarea a fost realizată de doamna Elena
Ingrid Ciora, evaluator autorizat ANEVAR.
Clubul Copiilor și Elevilor Dăbuleni a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public al
statului identificat cu nr. MF 40166. Reevaluarea a fost realizată, din dispoziția conducătorului
instituției, de către comisia de reevaluare, conform procesului verbal nr. 1924 din data de 10.11.2016.
Palatul Copiilor Craiova a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului
identificate cu nr. MF 39983, MF 39051 și MF 39981. Reevaluarea a fost realizată, din dispoziția
conducătorului instituției, de către comisia de reevaluare, conform procesele verbale nr. 1925, 1923 și
1922 din data de 10.11.2016.
Clubul Sportiv Școlar Ploiești a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului
identificate cu nr. MF 26353 și MF 154464. Reevaluarea a fost realizată de domnul Popescu Sergiu,
evaluator autorizat ANEVAR. Pentru imobilele identificate cu nr. MF 26351, MF 26354, MF 154694,
MF 154695 și MF 154696 clubul sportiv a prezentat extrase de carte funciară și au făcut obiectul unui
alt proiect de HG de actualizare a datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București a efectuat reevaluarea
bunurilor din domeniul public al statului identificate cu nr. MF 112322, MF 112333, MF 112607, MF
112611, MF 112612, MF 115405, MF 115416, MF 115465, MF 115490, MF 115494, MF 115498,
MF 115503, MF 117423, MF 117428, MF 117429, MF 117431, MF 117433, MF 117435, MF
117438, MF 117447, MF 117450, MF 117453, MF 117457, MF 117460, MF 117462, MF 117465,
MF 117469. Evaluarea a fost realizată de SC Consulting AG SRL Pitești, prin domnul Opriș Ioan
Eduard și doamna Olteanu Silvia, evaluatori autorizați. Pentru imobilele identificate cu nr. MF
115411, MF 115420 și MF 115426 universitatea a prezentat extrase de carte funciară și au făcut
obiectul unui alt proiect de HG de actualizare a datelor din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului.
Pentru imobilele a căror valoare de inventar a fost actualizată conform Anexei nr. 1, nu există
cărți funciare, acestea urmând să fie realizate prin implementarea Programului național de cadastru și
carte funciară derulat la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Pentru a duce la îndeplinire măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României în Raportul de
audit financiar nr. 34862/30.06.2017 și pentru respectarea prevederilor pct.4.32.(2) al Cap. IV din
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, respectiv reconcilierea valorii bunurilor
înregistrate în Inventarul centralizat la Ministerul Finanțelor Publice al bunurilor din domeniul public
al statului, la 31.12.2017, cu valoarea acestor bunuri înregistrate în Situațiile financiare anuale
aferente anului 2017, așa cum se solicită în adresa MFP nr. 556921/27.10.2017, înregistrată la MEN
cu nr. 641/GLI/01.11.2017, a fost inițiat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern prin care se
actualizează valoarea de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului pentru care nu există
cărți funciare.
La nr. MF 28097 se modifică denumirea persoanei juridice care administrează imobilul,
conform Certificatului de înregistrare fiscală Seria A nr. 0551343, respectiv se actualizează denumirea
ordonatorului terțiar de credite, din Centrul Financiar nr. 31 în Casa Corpului Didactic Galați.
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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