
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea  caracteristicilor tehnice ale imobilului înregistrat la MF 100843 ca 

urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării și transmiterea, pentru o perioadă 

de 36 de luni, unei părți din acest imobil din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin 

și Clubul Sportiv Școlar Reșița, în domeniul public al Municipiului Reșița, în vederea 

desfășurării de activități de educație timpurie - învățământ antepreșcolar pentru copiii 

cu vârstă până la 3 ani înscriși la creșe 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 și al art. 292 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare și 

al art. 112 alin. (41) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 21 și art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată 

prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1 Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a 

imobilului înregistrat la MF 100843,  aflat în administrarea Ministerului Educației prin 

Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin și Clubul Sportiv Școlar Reșița, având datele de 

identificare prevăzute în Anexa nr. 1. 

Art. 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul prevăzut la art. 1, aflat în 

domeniul public al statului, pentru o perioadă de 36 de luni, din administrarea Ministerului 

Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin și Clubul Sportiv Școlar Reșița, 

în domeniul public al Municipiului Reșița în vederea funcționării Compartimentului Creșe, 

respectiv pentru desfășurarea de activități de educație timpurie - învățământ antepreșcolar 

pentru copiii cu vârstă până la 3 ani înscriși la creșe. 



 

 

(2) După expirarea termenului partea de imobil prevăzut la alin. (1) revine în 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin și 

Clubul Sportiv Școlar Reșița, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

 

 

 

Art. 3 (1) Dacă Primăria Municipiului Reșița nu respectă destinația prevăzută la art. 

2 alin. (1), partea de imobil transmisă revine de drept în domeniul public al statului și în 

administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin și 

Clubul Sportiv Școlar Reșița. Ministerul Educației este abilitat să inițieze procedurile 

necesare în acest sens. 

Art. 4 Predarea-primirea părții de imobil, menționată la art. 2 alin. (1), se va face pe 

bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Ministerul Educație își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența 

cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și 

modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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