
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei și unităţi de 

învăţământ pentru activităţi extraşcolare, având și rol metodologic.  

În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (2) și punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, terenurile şi clădirile în care 

îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice subordonate ministerelor sau inspectoratelor 

școlare județene/al municipiului București alcătuiesc domeniul public al statului. Conform 

prevederilor 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 palatele copiilor 

fac parte din domeniul public al statului. 

Activitățile de la Palatul Copiilor Alba Iulia se desfășoară în două imobile, după cum 

urmează: imobilul situat în strada Decebal nr. 6, municipiul Alba Iulia, județul Alba (clădirea 

centrală), aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin 

Inspectoratul Școlar Județean Alba și Palatul Copiilor Alba Iulia, și imobilul situat în 

municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, județul Alba, aflat în domeniul public al 

municipiului Alba Iulia din anul 2010. În clădirea principală, Palatul copiilor dispune de 5 

săli, insuficiente pentru desfășurarea activităților celor 14 cercuri. În imobilul situat în strada 

Militari nr. 3, Palatul Copiilor funcționează din anul 1983, în prezent în această locație 

desfășurându-și activitatea cei 400 de elevi înscriși la cercurile de construcții modele, chitară, 

cultură și civilizație engleză, educație civică și la ansamblul vocal instrumental. În cadrul 

acestor cercuri, copiii, îndrumați fiind de cadre didactice competente, își formează deprinderi 

și aptitudini, obținând rezultate deosebite la concursurile interjudețene, naționale și 

internaționale de profil. 

Imobilul, înscris în Cartea Funciară nr. 114426 Alba Iulia, compus din teren în suprafață 

de 181 mp și un corp de clădire C1, cu suprafața construită de 181 mp, este situat în Cetatea 

Alba Carolina, într-o zonă liniștită, încărcată de istorie, propice desfășurării activităților 

extrașcolare. Din păcate, clădirea în care își desfășoară activitățile copiii, face nota discordantă 

față de celelalte clădiri din zona istorică a orașului, deoarece se află într-o stare avansată de 

degradare. Încălzirea imobilului se face cu lemne, în sobe vechi. Tâmplăria este degradată și 

din acest motiv pierderile de căldură sunt mari, cheltuielile cu aprovizionarea cu lemne și 

tăierea lor depășesc cu mult cheltuielile generate în cazul utilizării unei centrale termice. În 

plus aspectul pe care îl au sălile de clasă în care iese fumul și lemnele stau în coșuri, este 

dezolant. Clădirea beneficiază de un singur grup sanitar pe care îl folosesc și elevii (fete și 

băieți) și cadrele didactice, iar instalația de apă, veche și ea, îngheață în fiecare an.  

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, prin Hotărârea nr. 228/2021, și-a dat acordul 

de principiu cu privire la transmiterea imobilului în care își desfășoară activitatea Palatul 

Copiilor Alba Iulia, situat în strada Militari nr. 3, municipiul Alba Iulia, județul Alba, 



identificat în Cartea Funciară nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul public al municipiului Alba 

Iulia în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul 

Școlar Județean Alba și Palatul Copiilor Alba Iulia. 

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 Alba, privind emiterea unei 

hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, strada 

Militari nr. 3, județul Alba, înscris în Cartea Funciară nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul 

public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Alba și Palatul Copiilor Alba Iulia.  

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Local al Municipiului 

Alba Iulia a aprobat prin Hotărârea nr. 337 din 31 august 2021 trecerea imobilului situat în 

municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, județul Alba, înscris în Cartea Funciară nr. 114426 

Alba Iulia, din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Alba și Palatul 

Copiilor Alba Iulia. 

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

Iulia, conform adresei Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 12509/G/SJ/IIC2/2021, a fost 

verificat pentru legalitate.  

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 337 din 31 august 2021, este de 

189.011 lei. 

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

național și, conform extrasului pentru informare nr. 67464/23.09.2021 al Cărții Funciare nr. 

114426 Alba Iulia, 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, 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 privind transparența 

decizională în administrația publică potrivit Legii nr. 52/2003, republicată. 

 



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

înscrierea imobilului -clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 

3, județul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea 

acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în 

subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, pe care îl supunem Guvernului spre 

adoptare. 

 

 

Ministrul educației  

Sorin - Mihai CÎMPEANU 

                                                                                

 

        

  AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul finanțelor, 

Adrian CÂCIU 

 

 

Ministrul justiției, 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor1639156972
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1638533523

