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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 Inspectoratele școlare sunt instituții publice deconcentrate ale Ministerului 

Educației, cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aflate în subordinea ministerului, 

conform Anexei nr. 7 din Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare. 

Palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive școlare sunt unităţi conexe ale 

Ministerului Educaţiei și unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, având și rol 

metodologic.  

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

și completările ulterioare, „terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele 

și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se 

finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt 

administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin 

consiliile de administraţie ale acestor unităţi (…)”. 

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, unitățile din subordinea Ministerului Educației 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 Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008. 

Palatul Copiilor Buzău a efectuat reevaluarea bunurilor înscrise în domeniul public 

al statului, identificate cu nr. MF 159389, MF 36347, MF 39936, MF 154834, MF 36350, MF 

20067 și MF 36348. Reevaluarea a fost realizată de S.C. MIVAL EXPERT S.R.L., evaluator 

autorizat ANEVAR. 

Clubul Sportiv Şcolar Buzău a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public 

al statului, identificate cu nr. MF 36351 şi MF 154833. Reevaluarea a fost realizată de către 

S.C. MIVAL EXPERT S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR. 

Casa Corpului Didactic a efectuat reevaluarea bunurilor din domeniul public al 

statului, identificate cu nr. MF 34668. Reevaluarea a fost realizată de către S.C. MIVAL 

EXPERT S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud a efectuat reevaluarea unui bun 

înscris în domeniul public al statului identificat cu nr. MF 120896. Reevaluarea a fost 

realizată de TEEKCONSTRUCT PROD COM SRL, evaluator autorizat ANEVAR. 
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Totodată, în urma intabulării unor imobile care fac obiectul actului normativ, se 

actualizează descrierea tehnică conform înscrisurilor din cărțile funciare. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act 

normativ reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației și aparțin 

inițiatorilor, respectiv Inspectoratului Școlar Judeţean Buzău și unităților conexe din 

subordinea acestuia şi Inspectoratului Școlar Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

Imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu 

fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul instanțelor 

judecătorești, așa cum rezultă și din extrasele de carte funciară anexate, care în Partea a III- 

a nu conține nicio mențiune în acest sens. 

 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. 

A fost îndeplinită procedura privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, potrivit Legii nr. 52/2003, republicată.  

Față de cele menționate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind actualizarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri imobile 

înscrise în Anexa 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. 

 

Ministrul educației, 

        

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

                     AVIZĂM FAVORABIL 

 

        Ministrul finanțelor,    Ministrul justiției, 

 

                    Alexandru NAZARE    Stelian-Cristian ION 

 


