
 

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. 

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

terenurilor, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare 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.  

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a reevaluat bunurile care aparțin domeniului 

public al statului transmise în administrarea sa. Reevaluarea a fost realizată de către domnul 

ing. Vida Constantin-Iosif, evaluator autorizat ANEVAR. Bunurile reevaluate sunt înscrise în 

Cartea Funciară nr. 159640 Satu Mare. 

Valoarea totală a imobilului sus-menționat, așa cum rezultă din raportul de evaluare este 

de 6.658.917 lei. 

Prezentul proiect de act normativ are drept scop actualizarea valorii de inventar a 

bunului imobil înscris în domeniul public al statului și administrarea Ministeriului Educației, 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 

nr. 6, înscris la nr. nr. MF 27946. 

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, așa cum 

rezultă și din extrasul de carte funciară anexat, 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. 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. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată.  



Față de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

actualizarea valorii de inventar a  unui bun imobil înscris în Anexa 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. 
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