
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  

Imobilul Observatorul Astronomic „Planetariu”, prin HG nr. 1445/2007, a fost transmis 

din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul 

public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava. 

Ulterior, în baza art. 1 alin. (1) a Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 44/2008, 

imobilul Observatorul Astronomic „Planetariu” a fost transmis din administrarea Consiliului 

Județean Suceava în administrarea Complexului Muzeal Bucovina Suceava, instituție aflată 

în subordinea Consiliului Județean Suceava, iar conform art. 1 alin. (2) imobilul sus-menționat 

s-a transmis din administrarea Complexului Muzeal Bucovina Suceava în administrarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului 

Educaţiei. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu sediul în str. Universității nr. 13, 

județul Suceava, a solicitat Consiliului Județean Suceava inițierea procedurii de trecere a 

imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire şi teren aferent în suprafață de 

1.335 mp, situat în municipiul Suceava, str. Universității nr. 3A, județul Suceava, înscris în 

Cartea Funciară nr. 53632 Suceava sub nr. top. 53632, din domeniul public al județului 

Suceava în domeniul public al Statului Român, în vederea dării lui în administrarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

În urma dezbaterii în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Suceava, din data 

de 20.12.2018, a Proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava asupra bunului imobil - Observatorul Astronomic 

„Planetariu” Suceava și a terenului aferent, proprietate publică a Județului Suceava, situat în 

municipiul Suceava, str. Universității nr. 3A, județul Suceava și transmiterea acestuia în 

administrarea Muzeului Bucovinei, acesta a fost respins. Prin adresa nr. 1139/2019 Consiliul 

Județean Suceava comunică că își dorește să mențină și să intensifice parteneriatul cu 

Universitatea, și așa cum s-a menționat la dezbaterea proiectului sus-menționat se dorește ca 

Universitatea să administreze, în continuare, imobilul Observatorul Astronomic 

„Planetariu”, respectând prevederile legale în vederea transmiterii dreptului de administrare. 

În perioada în care Observatorul Astronomic „Planetariu” a fost în administrarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, acesta și-a menținut și și-a dezvoltat activitatea 

de observator, având anual aproximativ 20.000 de vizitatori, și a oferit noi oportunități în 

educație și în cercetare. Astfel, anual, la Suceava, are loc pregătirea lotului olimpic al 

României care participă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, iar în anul 

2014, municipiul Suceava a găzduit și organizat desfășurarea Olimpiadei Internaționale de 

Astronomie și Astrofizică, acest eveniment constituind și o acțiune de promovare a zonei 

Suceava. 



Totodată, prin realizarea unor proiecte și experimente cu valoare științifică deosebită, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se numără printre cele cinci universități din 

România care și-au adus contribuția la aderarea României la Organizația Europeană pentru 

Cercetare Nucleară. 

Astfel, rezultatele excelente obținute pe parcursul parteneriatului dintre Universitate 

și Consiliul Județean reprezintă un argument puternic pentru ca Observatorul Astronomic 

„Planetariu” Suceava să rămână în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Propunerea Universității a fost agreată de autoritățile administrației județului Suceava, 

astfel, Consiliul Județean Suceava, prin adresa nr. 3179/15.05.2019, a comunicat Ministerului 

Educației că își exprimă disponibilitatea transmiterii imobilului - Observatorul Astronomic 

„Planetariu”– clădire şi teren aferent din domeniul public al Județului Suceava în domeniul 

public al statului, în condițiile în care Guvernul României, în calitatea sa de administrator 

general al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, va solicita acest transfer. 

În acest sens, Ministerul Educației, prin nota înaintată Guvernului, în conformitate cu 

prevederile art. 293 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, a solicitat aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul 

General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei 

hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului - Observatorul Astronomic „Planetariu”– 

clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în Județul Suceava, Municipiul 

Suceava, str. Universității nr. 3A, din domeniul public al județului Suceava în domeniul 

public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației. 

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Județean Suceava a 

aprobat prin Hotărârea nr. 53 din 30 martie 2021 trecerea imobilului - Observatorul 

Astronomic „Planetariu”– clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în Județul 

Suceava, Municipiul Suceava, str. Universității nr. 3A, din domeniul public al județului 

Suceava în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Județean Suceava, conform 

adresei Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 5676/10/8/14.04.2021, a fost avizat pentru 

legalitate.  

Valoarea de inventar a imobilului – compus din teren și clădirea C1, conform anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 53 din 30 martie 2021, este de 2.325.150 lei, din 

care teren în valoare de 141.908,01 lei și clădirea C1 în valoare de 2.183.241,61 lei. 

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public 

național și, conform extrasului pentru informare nr. 7180/03.02.2021 al Cărții Funciare nr. 

53632 Suceava, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 

revendicare/restituire, fapt care reiese din Partea a III-a care nu conține nicio mențiune în 

acest sens. 



Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ 

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației. 

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 imobilului - Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire şi teren aferent, în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în 

administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul educației  

Sorin - Mihai CÎMPEANU 
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Ministrul finanțelor, 

Alexandru NAZARE 

 

 

Ministrul justiției, 
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