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Cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ preuniversitar pentru activităţi 

extraşcolare, a căror activitate este coordonată educațional şi administrativ la nivel național 

de către minister, iar la nivel județean de către inspectoratele școlare. În cadrul cluburilor 

copiilor se desfășoară activități instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se 

diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și 

opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al acestora prin implicarea lor în proiecte 

educative. 

Clubul Copiilor Dorohoi este o unitate de învățământ înființată în anul 1957 și 

reprezintă o oportunitate de petrecere a timpului liber pentru un număr aproximativ de 910 

copii și elevi din municipiul Dorohoi și din localitățile alăturate cu vârste cuprinse între 4 și 

19 ani, care doresc să dobândească o serie de competențe în domeniul educației non formale.  

În prezent, la nivelul clubului se desfășoară 7 cercuri coordonate de profesori titulari 

într-un procent de 100%. De asemenea, instituția prin reprezentanții săi este mereu prezentă 

pe scena vieții culturale locale atât în calitate de invitat, cât și în calitate de organizator sau 

coorganizator al unor acțiuni educative extrașcolare de mare impact, proprii sau în parteneriat 

cu alți factori educaționali. 

În perioada 2005-2006, una dintre clădirile Clubului Copiilor Dorohoi a fost revendicată 

și retrocedată, printr-o Hotărâre Judecătorească, Camerei de Comerț Botoșani, astfel că, 

spațiul din actuala clădire a devenit insuficient pentru cei aproximativ 900 de elevi care 

frecventează cursurile organizate de club.  

În prezent, Clubul Copiilor Dorohoi își desfășoară activitatea în imobilul care face parte 

din domeniul public al statului, compus din teren în suprafață de 1080 mp și clădire cu 

regimul de înălțime demisol+parter, suprafața construită de 315 mp și suprafața desfășurată 

de 405 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 55651 Dorohoi și înregistrat la Ministerul 

Finanțelor sub nr. MF 27902 și MF 154827. Clădirea cu o vechime de peste 100 de ani, a fost 

reabilitată în perioada 2006-2007, ocazie cu care în curtea unității a fost amenajat și Teatrul de 

Vară format din scenă și amfiteatru cu 300 de locuri (neacoperite). Prin proiectul „Extindere 

spațiu școlar-Clubul Copiilor Dorohoi” Clubul și-a propus atât extinderea spațiului pentru 

activități extrașcolare cu aproximativ 115 mp, cât și acoperirea amfiteatrului în suprafață de 

aproximativ 120 mp. Conform Certificatului de Urbanism nr. 164/13.05.2021 sunt impuse 

anumite condiții privind distanța până la limita de proprietate și respectarea aliniamentului 



clădirii, astfel că, pentru respectarea acestor condiții, Clubul Copiilor Dorohoi a făcut 

demersurile către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi în vederea transmiterii terenului în 

suprafață de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, județul Botoșani, 

înscris în Cartea Funciară nr. 57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Dorohoi în 

domeniul public al statului. Imobilul sus-menționat a rezultat din dezmembrarea, în două 

loturi, a imobilului, teren în suprafață de 147 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 57194 Dorohoi, 

aflat în proprietatea Municipiului Dorohoi, așa cum rezultă din Actul de dezmembrare 

autentificat sub nr. 745/2021 de către domnul Alexandru Amarie, notar public. 

Prin Hotărârea nr. 287/2021, Consiliul Local al Municipiului Dorohoi și-a exprimat 

acordul de principiu în vederea transmiterii terenului în suprafață de 28 mp din domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, în domeniul public al statului. 

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 Local al Municipiului Dorohoi, privind 

emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea terenului în suprafață de 28 mp, situat în 

municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, județul Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 

57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Dorohoi în domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Clubul 

Copiilor Dorohoi. 

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Local al Municipiului 

Dorohoi a aprobat, prin Hotărârea nr. 9 din 27.01.2022, trecerea terenului în suprafață de 28 

mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, județul Botoșani, înscris în Cartea 

Funciară nr. 57867 Dorohoi, din domeniul public al municipiului Dorohoi în domeniul public 

al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani și Clubul Copiilor Dorohoi.  

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

Dorohoi, conform adresei Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr. 1487/2/01.02.2022, a fost 

verificat pentru legalitate.  

Conform mențiunilor din  Adeverința nr. 2018/2022, emisă de către Primăria 

Municipiului Dorohoi, valoarea de inventar a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 57867 

Dorohoi este de 3.543,12 lei. 

Prin Decizia inspectorului școlar general nr. 450/2014, începând cu data de 01 iulie 2014, 

Clubul Copiilor Dorohoi devine ordonator terțiar de credite, având atribuit codul de 

înregistrare fiscală nr. 33331051. 

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

și, conform extrasului pentru informare nr. 2964/31.01.2022 al Cărții Funciare nr. 57867 

Dorohoi, 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 a Cărții Funciare sus-menționate 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, teren în suprafață de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore 

Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani și Clubul Copiilor Dorohoi, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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Sorin - Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Ministrul finanțelor, 

Adrian CÂCIU 

 

 

 

 

Ministrul justiției, 

Marian Cătălin PREDOIU 

             

    

 


