NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Inspectoratele școlare sunt instituții publice deconcentrate ale Ministerului Educației, cu
personalitate juridică, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, aflate în subordinea ministerului, conform Anexei nr. 4 din Hotărârii
Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare.
Conform art. 112 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene,
casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul
Naţional al Copiilor, precum şi alte unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, 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. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de
drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de acestea.
Descrierea situației actuale:
Imobilul care face obiectul proiectului de hotărâre de Guvern este înscris în inventarul
centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului, respectiv în Anexa nr. 8 la HG nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările și completările ulterioare, având nr. MF: 160551.
Imobilul cu nr. MF: 160551 a fost înscris în inventarul centralizat prin HG nr. 525/2015 privind
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în
administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului, în conformitate cu
prevederile art. 175 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului economiei și
finanțelor nr. 486/2007, modificat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2142/2008 și
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20/2010 pentru modificarea și completarea Procedurii
privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau
a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin
trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, a fost emisă
Decizia Comisiei pentru soluționarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică
a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite nr. 133/2004 privind soluționarea cererii S.C.
UNIO S.A. de trecere în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile din patrimoniul său,
supuse executării silite.
Scopul privind atribuirea imobilelor sus menționate a fost acela de a asigura condiții pentru
buna desfășurare a activității unor instituții de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare care se
confruntă cu o lipsă acută de spații de învățământ.
Bunurile imobile în cauză au fost solicitate de către Ministerul Educației pentru Inspectoratul
Școlar Județean Satu Mare în scopul îmbunătățirii procesului instructiv educativ al elevilor de la Grupul
Școlar de Construcții de Mașini Unio Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv și Clubul Sportiv Școlar
Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare neavând ca domeniu de activitate derularea de
acțiuni sportive sau activități de predare învățare.
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în adresa nr. 3090/2021 precizează că imobile care
fac obiectul transmiterii către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare sunt pe de o parte în stare
avansată de degradare din cauza insuficienței fondurilor la bugetul de stat, iar pe de altă parte nu mai
sunt necesare desfășurării unor activități având destinație diferită, iar pentru refuncționalizarea lor sunt
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necesare sume mari de bani, care nu se justifică pentru interes național. Totodată, se menționează că
unitatea administrativ teritorială este dispusă de a realiza investițiile necesare, care se pretează unor
activități de interes local.
Schimbări preconizate:
Prezentul proiect de act normativ are drept scop actualizarea caracteristicilor tehnice, imobilul
identificat cu nr. Mf 160551 conform Cărții Funciare aferente și a valorii de inventar, cât și transmiterea
din domeniul public al statului și administrarea Ministeriului Educației, Inspectoratul Școlar Județean
Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al
Municipiului Satu Mare.
La solicitarea Primăriei Municipiului Satu Mare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare nr. 30/14.06.2021 se dă acordul privind trecerea din
domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, Inspectoratul Școlar Județean Satu
Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare a imobilelor identificate în inventarul centralizat
al bunurilor care aparțin domeniului public al statului, respectiv în anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006,
identificate cu nr. MF 160551.
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 Ordinul
ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu
completările ulterioare.
Evaluarea bunurilor sus menționate a fost realizată de către domnul ing. Vida Constantin-Iosif,
expert ANEVAR.
În ceea ce privește imobilul identificat în inventar cu nr. MF 160551:
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 163/27.05.2021 privind
solicitarea de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării
Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare
și administrarea Consiliului Local a imobilului „Complex sportiv” situat în Satu Mare, str. Mihai
Eminescu nr. 1, completată cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.
107/31.03.2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 163/27.05.2021privind solicitarea de
trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și cercetării Științifice
pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare și
administrarea Consiliului Local a imobilului „Complex sportiv” situat în Satu Mare, str. Mihai
Eminescu nr. 1, se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al statului și administrarea
Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în
domeniul public al Municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local a imobilului „Baza
Sportivă Stadion” situat în Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1. Totodată, se menționează că imobilului
i se menține statutul actual de bază didactică.
Motivarea proiectului de hotărâre constă în faptul că modernizarea bazei materiale a Liceului
cu Program Sportiv Satu Mare reprezintă o prioritate atât pentru administrația publică locală, cât și
pentru Ministerul Educației. Ținând cont de prevederile art. 112 alin. 41 din Legea educației naționale
nr.1/2011, potrivit cărora imobilele în care își desfășoară activitatea cluburile sportive școlare pot fi
trecute, la cererea consiliului local, din domeniul public al statului în domeniul public al unității
administrativ teritoriale și luând în considerare că de modernizarea bazei materiale a Liceului cu
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Program Sportiv Satu Mare vor beneficia și elevii înscriși la Cubul Sportiv Școlar Satu Mare, aceasta
constituie, în condițiile art. 292 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, justificarea temeinică a încetării uzului
și interesului național.
Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ reies din
documentele existente la nivelul Ministerului Educației și aparțin inițiatorului, respectiv Inspectoratului
Școlar Judeţean Satu Mare.
Imobilul care face obiectul prezentului act normativ nu este grevat de sarcini, nu face 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.
(3), pct. 9din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de
prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a
instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea
Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.
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 caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunului imobil înscris în Anexa nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, precum și trecerea acestuia din în domeniul public al statului și
administrarea Ministerului Educației, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al
municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
Ministrul educației,
Sorin Mihai CÎMPEANU
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