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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt 

servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației în a căror subordine funcționează 

unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare. 

Inspectoratele școlare și Bibliotecile Centrale Universitare reprezintă instituții și unități 

aflate în subordinea Ministerului Educației, conform Anexei 4 din Hotărârea de Guvern nr. 

369/2021. 

Conform legii bibliotecilor nr. 334 /2002, republicată, bibliotecile universitare sunt 

biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenții, cadrele 

didactice și cercetătorii din instituțiile de învățământ superior. 

Conform art.18, Bibliotecile Centrale Universitare, care sunt biblioteci de drept public, 

de importanță națională, cu personalitate juridică, sunt subordonate Ministerului Educației și 

finanțate de către acesta. 

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, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea precum și Biblioteca Centrală Universitară 

“Mihai Eminescu” Iași, 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. 

Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea a efectuat reevaluarea bunului din domeniul public 

al statului identificat în inventar cu nr. MF 25880. Reevaluarea a fost realizată de către 

evaluatorul autorizat ANEVAR Aurelia Marian.  

Valoarea totală a imobilului, așa cum rezultă din raportul de evaluare este de 2.750.300 

lei. 

Adresa poștală a imobilului identificat cu nr. MF 25880, s-a modificat conform 

înscrisurilor din Cartea Funciară nr. 37865. și anume a Certificatului extras nomenclator stradal 

nr. 2570, din 26/11/2018 emis de Primăria din Rm. Vâlcea;  –  prin care se notează actualizarea 

adresei imobilului, din str. Scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 5 în str. Scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 

3-5. Se actualizează și descrierea tehnică a imobilului identificat cu nr. MF 25880, ca urmare a 

intabulării imobilului în Cartea Funciară nr. 37865 Râmnicu Vâlcea. 

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași a efectuat reevaluarea 

bunului din domeniul public al statului identificat în inventar cu nr. MF 38839. Reevaluarea a 

fost realizată de către evaluatorul autorizat ANEVAR Butnărașu Dan. 
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Valoarea totală a imobilului, construcție și teren, aferente BCU “Mihai Eminescu” Iași 

așa cum rezultă din raportul de evaluare este de 47.711.926 lei. 

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 Județean Vâlcea, Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai 

Eminescu” Iași.  

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 caracteristicilor tehnice, adresei poștale și a valorii de inventar pentru 

unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, 

prin instituții din subordinea ministerului. 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Educației, 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul Finanțelor,                                              Ministrul Justiției, 

              Adrian CÂCIU                                              Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 


