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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 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 (…)”. 

Conform Deciziei Nr. 53/11 februarie 1970 a Consiliului Popular al Orașului Corabia, s-

a transmis din administrarea Orașului Corabia, în administrarea Inspectoratului Școlar 

Județean Olt, imobilul situat în str. Cuza Vodă nr. 73, necesar funcționării Casei Pionierului. 

Imobilul situat în str. Cuza Vodă nr. 73 este compus din teren și construcții. 

După anul 1990 denumirea Casei Pionierului a fost modificată în Palatul Copiilor. 

În conformitate cu prevederile art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 (în prezent 

abrogată), „(1) Baza materială a învăţământului de stat constă în întregul activ patrimonial al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi de cercetare 

ştiinţifică din sistemul de învăţământ existent la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

precum şi în activul patrimonial redobândit sau dobândit ulterior. (2) În înţelesul prevederilor 

alin. (1), baza materială a învăţământului cuprinde: spaţii pentru procesul de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică, mijloace de învăţământ şi de cercetare aferente, biblioteci, edituri şi 

tipografii, staţiuni didactice şi de cercetare, unităţi de microproducţie, ateliere şcolare, ferme 

didactice, grădini botanice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, 

case de cultură ale studenţilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere şcolare, baze 

şi complexuri cultural-sportive, palate şi case ale copiilor şi elevilor, baze de odihnă şi 

tratament, spaţii cu destinaţia de locuinţă, precum şi orice alt obiect de patrimoniu destinat 

învăţământului şi salariaţilor din învăţământ. (3) Baza materială aferentă procesului de 

instruire şi de educaţie, prevăzută la alin. (2) şi realizată din fondurile statului sau din fondul 

instituţiilor şi întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989 se 

reintegrează fără plată în patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al instituţiilor şi 

unităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică universitară …”.  
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Palatul Copiilor ,,Adrian Băran’’ din Slatina a întreprins demersurile în vederea 

clarificării situației patrimoniale a terenului aferent clădirii în care își desfășoară activitatea. 

Prin Certificatul cu nr. 6731/14.04.2021 și prin Adeverința nr. 8580/18.05.2021 Primăria 

Orașului Corabia a comunicat că terenul în suprafață de 1089 mp situat în str. Cuza-Vodă nr. 

73, jud. Olt nu figurează înscris în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat 

al orașului Corabia și că Primăria Orașului Corabia, este de acord ca suprafața terenului de 

1089 mp, să fie înscrisă în Cartea Funciară. Totodată, Consiliul Județean Olt, prin adresa nr. 

5545/2021, a transmis că terenul în suprafață măsurată de 1089 mp situat în Orașul Corabia, 

str. Cuza-Vodă nr. 73, județul Olt, nu figurează în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public sau privat al UAT Județul Olt.  

Conform certificatului de nomenclatură stradală cu nr. 8212/11.05.2021, se certifică 

faptul că imobilul menționat, figurează în nomenclatorul străzilor orașului Corabia, jud. Olt, 

la adresa: oraș Corabia, str. Cuza Vodă, nr. 73, jud. Olt, fiind eronat înscris în inventarul 

centralizat în str. Cuza Vodă, nr. 59. 

Ca urmare a celor menționate, Palatul Copiilor ,,Adrian Băran’’ din Slatina a întocmit 

documentația tehnică pentru înscrierea în cartea funciară a terenului, în suprafață de 1089 mp, 

aferent clădirilor identificate cu nr. cadastral 54783-C1 și nr. cadastral 54783-C2 în Cartea 

Funciară nr. 54783 Corabia și a solicitat introducerea acestuia în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului. Construcțiile C1 și C2, edificate în anul 1968, cu o 

suprafață totală construită de 518 mp, fiind alipite, la introducerea în inventarul centralizat au 

fost considerate ca fiind o singură construcție. 

Palatul Copiilor ,,Adrian Băran’’ din Slatina a efectuat evaluarea terenului, aceasta fiind 

realizată de expertul tehnic ing. Oprea Gabriel. 

Totodată, în prezentul act normativ s-a efectuat completarea descrierii tehnice a 

imobilului identificat cu nr. MF 39348, conform Cărții Funciare nr. 54783 Corabia, actualizarea 

adresei poștale și a valorii de inventar, conform Anexei din proiectul de HG.  

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, Palatul Copiilor ,,Adrian Băran’’ Slatina a 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. 

Valoarea totală a imobilului, construcție și teren așa cum rezultă din raportul de 

evaluare este de 484.800 lei. 

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

nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 

revendicare/restituire, fapt care reiese din Extrasul de Carte Funciară nr. 54783 Corabia, care 

în Partea a III-a nu conține nicio mențiune în acest sens. 
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Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ 

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației și aparțin inițiatorului, 

respectiv Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina, jud. Olt. 

 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 transparență decizională și acces la informații de interes public, prezentul proiect 

de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunea „Proiecte de 

acte normative” conform Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

republicată. 

Față de cele menționate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

Ministrul Educației, 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Ministrul Finanțelor,                                               Ministrul Justiției, 

      Adrian CÂCIU                                                     Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 


