
 

   

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 Palatele Copiilor și Cluburile Copiilor sunt unități conexe ale Ministerului Educației, în 

subordinea inspectoratelor școlare de pe raza unde ele funcționează ca unități de învățământ 

pentru activități extrașcolare. În conformitate cu prevederile art. 292 alin. (1) și (2) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și a art. 112 alin. (4^1) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, terenurile şi clădirile în 

care îşi desfăşoară activitatea cluburile sportive școlare fac parte din domeniul public al statului 

și sunt administrate de către Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene și prin 

Consiliile de Administrație ale acestor unități. Acestea pot fi trecute din domeniul public al 

statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, la cererea consiliului 

judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după 

caz, prin hotărâre a Guvernului. 

Clubul Copiilor Bălcești, unitate fără personalitate juridică, arondată la Palatul Copiilor, 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, are în administrare, conform anexei nr. 8 la HG nr. 1705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările 

și completările ulterioare, imobilul situat în loc. Bălcești, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 50, jud. 

Vâlcea, care se compune din bunurile identificate prin următoarele caracteristici: 

- nr. MF 154823 – clădire cu 3 niveluri Sp+P+1E, suprafața construită la sol de 368 mp, suprafața 

desfășurată de 817 mp. 

- nr. MF 154824 – teren în suprafață de 1.160 mp. 

În anul 2007, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 06.03.2007 și HG nr. 1231/2007 

publicată în MO nr. 698 din 16.10.2007, precum și prin protocolul încheiat în data de 15.11.2007 

între orașul Bălcești pe de o parte și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, prin Palatul 

Copiilor Râmnicu Vâlcea pe de altă parte, clădirea, împreună cu terenul aferent în suprafață 

totală de 1.160 mp, situate în loc. Bălcești, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 50, jud. Vâlcea, care au 

aparținut orașului Bălcești, au fost date în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și 

Tineretului și în folosința Palatului Copiilor, Municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul 

desfășurării activității Clubului Copiilor Bălcești.  

Prin adresa cu nr. 28/04.01.2021 se aduce la cunoștință de către Primăria orașului Bălcești, 

faptul că în această clădire nu și-a desfășurat niciodată activitatea Clubul Copiilor din orașul 

Bălcești din cauza stării avansate de degradare a acesteia, (până în anul 2007 în clădire a 

funcționat creșa pentru copii) motiv pentru care solicită transferul acesteia și a terenului aferent 

din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Bălcești în vederea reabilitării, 

dar și a utilizării ca spațiu pentru funcționarea claselor de învățământ preuniversitar de stat 0 – 

IV din cadrul Liceului Tehnologic ,,Petrache Poenaru” și desfășurării activității cercurilor 

organizate în cadrul Clubului Copiilor Bălcești.  

                 Prin adresa cu nr. 2423/23.02.2021, Primăria orașului Bălcești, informează ministerul 

că în acea clădire vor fi amenajate spații destinate activităților cercurilor organizate în cadrul 

clubului copiilor și spații amenajate în vederea desfășurării activităților didactice pentru clasele 

din învățământul preuniversitar de stat 0-IV din cadrul Liceului Tehnologic ,,Petrache Poenaru” 

din orașul Bălcești. În adresa 157/25.02.2021 conducerea Palatului Copiilor, Municipiului 

Râmnicu Vâlcea a declarat că imobilul (Clubul Copiilor Bălcești) nu este grevat de sarcini și nu 

face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire. 



 

Prin Hotărârea Consiliului Local Bălcești nr. 3/31.01.2022, se solicită trecerea bunurilor 

imobile (teren și construcții) identificate cu nr. MF 154823 și MF 154824, situate în orașul 

Bălcești, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 50, jud. Vâlcea, din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Palatul 

Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea /Clubul Copiilor Bălcești, în domeniul public al localității 

și în administrarea Consiliului Local Bălcești pentru desfășurarea activității de învățământ 

primar, din cadrul Liceului Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’. 

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Local al Municipiului 

Râmnicu Vâlcea, conform adresei Instituției Prefectului – Județul Vâlcea nr. 2223/28.02.2022, a 

fost avizat pentru legalitate.  

Motivarea proiectului de hotărâre constă în faptul că reabilitarea imobilului în vederea 

desfășurării activității școlii cu clasele 0-IV din cadrul Liceului Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’ 

reprezintă o prioritate atât pentru administrația locală, făcând parte din strategia de dezvoltare 

a Municipiului Râmnicu Vâlcea, cât și pentru Ministerul Educației, și ținând seama de faptul că 

aceste bunuri imobile (teren și construcții), care fac obiectul proiectului de act normativ inițiat, 

au aparținut orașului Bălcești și au fost transmise în anul 2007 din domeniul public al orașului 

Bălcești în domeniul public al statului.  

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, imobilele în care își desfăşoară activitatea palatele și 

cluburile elevilor pot fi trecute, la cererea consiliului local, din domeniul public al statului în 

domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale. 

Prin adresa Inspectoratului Școlar Vâlcea nr. 8855/28.12.2021 se comunică faptul că, în 

ședința din data de 17.12.2021, Consiliul de Administrație al ISJ Vâlcea a aprobat transmiterea 

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea și Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al orașului Bălcești și 

în administrarea Consiliului Local Bălcești pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’ a 

bunurilor menționate mai sus. Clubul Copiilor Bălcești, împreună cu unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’ vor beneficia, după 

reabilitare și modernizare, de imobilele transferate.  

Palatul Copiilor Municipiului Râmnicu Vâlcea a comunicat că, în ședința din data de 

25.11.2021, s-a aprobat acordul Consiliului de Administrație al Palatului Copiilor Municipiului 

Râmnicu Vâlcea, privind transmiterea din domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Palatul Copiilor, Municipiul 

Râmnicu Vâlcea /Clubul Copiilor Bălcești, în domeniul public al orașului Bălcești și în 

administrarea Consiliului Local Bălcești pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’ a 

bunurilor menționate mai sus, cu menținerea în funcționalitate a Clubului Copiilor Bălcești. 

Drept urmare, prin Nota de fundamentare privind solicitarea Primăriei orașului Bălcești 

de trecere a imobilelor identificate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului cu numerele MF 154823 și 154824, clădirea, împreună cu terenul aferent în suprafață 

totală de 1.160 mp, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, în 

domeniul public al orașului Bălcești și administrarea Consiliului Local Bălcești, pentru Liceul 

Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’, conducerea ministerului a aprobat transferul bunurilor 

identificate cu numerele MF 154823 și MF 154824 din domeniul public al statului, în domeniul 

public al orașului Bălcești și administrarea Consiliului Local Bălcești.  

 

 

 



Datele de identificare ale bunurilor înscrise cu numerele MF 154823 și 154824 se vor 

actualiza, în Anexa nr. 1, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale, a determinării 

caracteristicilor acestora și a înscrierii în cartea funciară, conform precizărilor privind 

întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

aprobate prin O.M.F. nr. 1718/2011. 

Prezentul act normativ își propune trecerea bunurilor identificate în Anexa nr. 2, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea și Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălcești, în 

domeniul public al orașului Bălcești pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’. Bunurile 

care fac obiectul prezentului act normativ nu fac obiectul unor legi speciale, respectiv aceste 

bunuri nu aparțin proprietății publice exclusive a statului. Clădirea identificată prin nr. MF 

154823 se află într-o stare avansată de degradare, fiind improprie desfășurării vreunei activități 

educaționale.  

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, schimbarea destinației bunurilor care fac obiectul 

prezentului act normativ se poate face de către autoritățile administrației publice locale, numai 

cu avizul conform al ministrului educației. În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei 

materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune şi se pedepsește conform legii 

penale.  

Baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru activități 

extrașcolare, conform prevederilor art. 112 alin. (4^1) și alin (9) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde terenurile și clădirile în care 

acestea îşi desfăşoară activitatea, respectiv „bunuri imobile şi mobile afectate în mod direct şi 

special funcţionării învăţământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, 

astfel: spaţii pentru procesul de învăţământ, mijloace de învăţământ, bunuri mobile dobândite 

în urma implementării de proiecte, cu finanţare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, 

ateliere şcolare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale 

elevilor, case ale corpului didactic; tabere şcolare; baze şi complexuri cultural-sportive; edituri 

şi tipografii; unităţi de microproducţie; palate şi case ale copiilor şi elevilor; spaţii cu destinaţia 

de locuinţă; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învăţământului şi salariaţilor din 

învăţământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, 

insesizabile şi imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învăţământ.” 

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, 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, și respectă 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului 

de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a 

instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru 

înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. 

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 caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și 

transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu 

Vâlcea/Clubul Copiilor Bălcești, în domeniul public al orașului Bălcești pentru Liceul 

Tehnologic ,,Petrache Poenaru’’, pentru desfășurarea activităților specifice unităților de 

învățământ preuniversitar de stat, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Ministrul Educației, 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul Finanțelor,                                               Ministrul Justiției, 

      Adrian CÂCIU                                                     Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 


