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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar în 

urma reevaluării, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în 

administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România 

                                                                 Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

 

 

 

 

 

 

In baza prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului 

nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, modificările intervenite în 

inventarul bunurilor se aprobă prin acte normative adoptate în 

acest sens și se operează în Inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale, precum şi de 

autoritățile publice centrale. Potrivit art. 22 (3) din Legea 31/2007 

privind reorganizarea si funcționarea Academiei Oamenilor de Știință 

din România, “AOȘR poate elabora proiecte de acte normative 

din domeniul său de activitate, ce se supun spre aprobare 

Guvernului de către Ministerul Educației, Cercetării și 

Tineretului”. 

2. Schimbări 

preconizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului 

MF159745 în vederea corelării datelor de identificare existente 

în Inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

statului cu înscrierea din cartea funciară nr. 109152 și cu datele 

din evidențele contabile ale Academiei Oamenilor de Știință din 

România, conform ANEXA la proiectul de act normativ.  

Prin Legea nr. 154 din 12 iulie 2010, a fost aprobată transmiterea 

unei suprafețe de teren de 4400 mp aflată în proprietatea publică 

a statului și în administrarea Ministerul Apărării Naționale, 

în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România. 

Conform PV de predare-primire nr. A5751/17.09.2010 și nr. L-

780/19.07.2013, a fost transferat terenul de 4400 mp cu 

amenajarile: platforme 2791 mp și gard elemente prefabricate beton 

67,75 ml, valoarea de inventar a imobilului MF159745 ( teren cu 

amenajari) la data transferului fiind de 186.797 lei. 

 

După preluare, imobilul MF159745 a fost supus reevaluării în 

2014 și 2017.  

Prin HG 711/05.09.2018, amenajările ( gard și platforme) au fost 

înscrise în inventarul centralizat ca și construcții dar având în 

vedere răspunsul OCPI Ilfov prin adresa nr. 7155c/03.04.2019 



                          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alte informații 

din care rezultă că amenajările menționate nu pot fi considerate 

construcții, acestea nu pot fi notate în cartea funciară.  

Prin promovarea prezentului act normativ se urmărește 

corectarea acestei erori, caracteristicile tehnice al imobilului 

MF159745 fiind cele din ANEXA la prezentul proiect. 

Precizăm că bunul imobil care face obiectul prezentului act 

normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui 

litigiu și nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire. 
 

2.2 Actualizarea valorii de inventar în urma reevaluarii a 

imobilului cu nr MF 159745  

Imobilul cu nr MF 159745, înscris în Cartea Funciară nr. 109152 

Otopeni, nr. cadastral 109152 ( teren 4400 mp situat in Otopeni, 

Ilfov) aflat în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din 

România, a fost reevaluat de către o comisie constituită din 

personal propriu și aprobată de președintele Academiei 

Oamenilor de Stiință din România, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 2^1 şi art.2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 

81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 

493/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 

3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice.  

Se modifică valoarea de inventar a imobilului MF 159745 în 

urma reevaluării la 578.965 lei, conform ANEXA la prezentul 

proiect de act normativ. 

Precizăm că bunul imobil care face obiectul prezentului act 

normativ nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui 

litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, așa cum 

rezultă din extrasul de Carte Funciară pentru informare 

eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov-

B.C.P.I. Buftea, în baza cererii nr. 21892/18.01.2022. 

 

Nu este cazul 

                                                           Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macroeconomic 

 

 Au fost respectate prevederile HG 1361/2006 

privind conținutul instrumentului de prezentare 

și motivare a proiectelor de acte normative 

supuse aprobării Guvernului, art. 2.1 si 2.2. 



                          3 

   1.1Impactul asupra mediului 

concurenţial si domeniul ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect. 

2. Impact asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect. 

3. Impact social Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect. 

4. Impact asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se refera la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

                                                                Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2022 2023 2024 2025 2026  

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat:cheltuieli de personal 

(i)  bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.   
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4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

                                                       Secţiunea a 5-a 

                         Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii  Prin adoptarea proiectului de act normativ 

propus, se va modifica anexa corespunzătoare 

la HG nr. 1705/2006, corelandu-se astfel 

situația scriptică cu cea faptică. 

                                                        Secţiunea a 6-a 

           Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizarii Consiliului 

Legislativ. 

 

                                                               Secţiunea a 7-a                                                            

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate  

                                                               Secţiunea a 8-a  

                                                     Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

 

Prin adoptarea proiectului de act normativ 

propus, se va modifica anexa corespunzătoare 
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autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

la HG nr. 1705/2006, corelându-se astfel 

situația scriptică cu cea faptică. De asemenea, 

necesitatea și oportunitatea promovării 

proiectului și realitatea datelor prezentate, 

aparțin Academiei Oamenilor de Știinta din 

Romania. 

2. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării proiectul de  

Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar în 

urma reevaluării, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în 

administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România 
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