
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, sunt servicii publice 

deconcentrate ale Ministerului Educației, în a căror în subordine funcționează unități conexe, unități 

pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare. 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1, cu 

modificările și completările ulterioare, Terenurile şi clădirile în care își desfășoară activitatea 

inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele 

recreative şi de divertisment, Palatul National al Copiilor, precum şi alte unități din subordinea 

Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanțează de la bugetul 

de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educației 

Naționale, prin inspectoratele școlare județene şi prin consiliile de administrație ale acestor unități. 

În baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3787/25.04.2006, foștilor proprietari li se 

restituie în natură imobilul – construcție și teren aferent, situat în orașul Comarnic, str. Republicii nr. 

13, județul Prahova.  

 Prin Protocolul de Predare-Primire nr. 611, încheiat în data de 03 februarie 2010, între comisia 

de predare a imobilului situat în Orașul Comarnic, str. Republicii nr. 13, județul Prahova și doamna 

Mihuț Maria Mihaela, se predă imobilul – construcție și teren aferent. 

Acest imobil a fost înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului la poziția nr. MF 26349 din Anexa nr. 8 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3901/10.05.2006, foștilor proprietari li 

se restituie în natură imobilul – construcție și teren aferent, situat în orașul Câmpina, b-dul Carol I nr. 

155, județul Prahova.  

Ulterior preluării de către Statul Român a imobilului pe terenul în cauză a fost edificată o 

construcție (atelier), în suprafață de 48 mp, așa cum se specifică în preambulul Ordinului sus –amintit. 

În art. 2 la OMEC nr. 3901/2006 se menționează „Prezentul ordin intră în vigoare la data 

restituirii de către doamnele Nedelcu Letiția, Câșu Maria Elena și Marinescu Manuela Celesta Lavinia 

a despăgubirii în valoare de 5.555,26 lei pentru construcția în suprafață de 48 mp edificată pe imobilul 

–teren notificat”. 

 Prin Protocolul de Predare-Primire nr. 3938, încheiat în data de 25 august  2006, între comisia 

de predare a imobilului situat în Orașul Câmpina, b-dul Carol I nr. 155, județul Prahova și doamnele 

Nedelcu Letiția, Câșu Maria Elena și Marinescu Manuela Celesta Lavinia, se predă imobilul – 

construcție și teren aferent. În Protocol, la descrierea construcției, atelier, se menționează faptul că 

„s-au achitat despăgubiri din partea proprietarilor, în valoare de 5555,26 RON, conform dispoziției 

de încasare nr. 252/22.05.2006”. 

În inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la pozițiile nr. MF 26361 

și 26362 din Anexa nr. 8 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt înregistrate două construcții, respectiv construcția „Corp A” care a făcut obiectului 

OMEC nr. 3901/2006 și construcția „Corp B” (atelier) care a făcut obiectul despăgubirii în valoare 

de 5.555,26 lei. 

Prin adresa Primăriei Municipiului Câmpina nr. 3268/24.02.2020 se arată faptul că, în 

conformitate cu extrasul din planul pe suport topografic realizat în anul 1969, la adresa str. Regele 



Carol I nr. 155, se regăsește proprietatea Palatului Pionierilor (care ulterior a devenit Clubul Copiilor 

Câmpina).  

În urmare renumerotării Bulevardului Carol I, numărul poștal vechi deținut de Palatul 

Pionierilor în anul 1969, devine, în prezent, nr. 99. Totodată, se face precizarea că, este posibil ca nr. 

poștal din inventarul centralizat și anume B-dul Carol I nr. 55 să fie eronat trecut în loc de 155, 

deoarece Clubul Copiilor nu a avut niciodată adresa la nr. 55. În adresa Primăriei Municipiului 

Câmpina se menționează faptul că din datele furnizate de către Direcția Economică la adresa Carol I 

nr. 55 nu există înregistrat niciun proprietar fizic sau juridic, iar la serviciul Urbanism și amenajarea 

Teritoriului nu există adresă poștală alocată. 

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. 

Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Față de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea 

unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, 

cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul educației, 

 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Ministrul finanțelor,               Ministrul justiției, 

 

Alexandru NAZARE             Stelian-Cristian ION 

 

 

 

 

 


