
 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  

Inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din HG nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt organizate, ca servicii 

publice deconcentrate ale MEN. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și pct. I nr. 29 din 

anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, terenurile şi clădirile în care 

îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice subordonate ministerelor alcătuiesc domeniul public 

al statului. Conform prevederilor art. 112 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 

inspectoratele școlare fac parte din domeniul public al statului. 

Imobilului în care funcționează Inspectoratul Școlar Județean Timiș a fost retrocedat 

Comunității Evreiești – Fundația Caritatea, iar în luna noiembrie 2017 expiră contractul de 

închiriere încheiat cu Fundația Caritatea. În vederea rezolvării situației patrimoniale a 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș, acesta împreună cu Primăria Municipiului Timișoara au 

identificat imobilul situat în Calea Aradului nr. 56, imobil în care a funcționat, până în anul 

2015, Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș”. 

Astfel, autoritatea locală, conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara nr. 329/31.07.2015, a aprobat trecerea imobilului, construcție și teren, situat în 

Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, imobil înscris în CF nr. 404344 Timișoara, provenit din CF 

vechi nr. 18232, cu nr. top. 23490/2, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul 

public al Statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru desfășurarea 

activității Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara nr. 187/15.11.2016 se rectifică, în urma întocmirii documentației 

cadastrale a imobilului înscris în CF nr. 404344 Timișoara, cu nr. top. 23490/2, suprafața 

terenului de la 31312 mp la 32503 mp și se aprobă dezlipirea acestuia în două parcele, respectiv 

LOT 1 – compus din teren intravilan în suprafață de 4314 mp și construcția C1- corp A – clădire 

școală S+P+2E și LOT 21 – compus din teren intravilan în suprafață de 28189 mp și 

construcțiile: C1- corp B- sala de sport P, C2- corp C- spălătorie + ateliere P, C3- corp E- cantină 

S+P, C4- corp F- post trafo P, C5- corp H- cămin P+3E, C6- corp J- cămin P+3E, în vederea 

punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 329/2015.     

 Actele administrative sus-menționate emise de către Consiliul Local al Municipiului 

Timișoara, conform adreselor Instituției Prefectului – Județul Timiș nr. 10556/1/S3/09.08.2017 și 

nr. 10556/2/S3/09.08.2017, au fost avizate pentru legalitate.  

Conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

nr. 329/31.07.2015, a fost încheiat, între Municipiul Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean 

Timiș, Procesul verbal de predare-primire nr. SC2017-20297/8765/10.08.2017, pentru predarea-

primirea imobilul situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56, imobil înscris în CF nr. 444783 

Timișoara. 

Valoarea de inventar a imobilului, conform adresei Primăriei Municipiului Timișoara nr. 

CDEc2017-040/09.08.2017 și Procesului verbal de predare-primire nr. SC2017-20297/8765/ 

10.08.2017, este de 3.904.169 lei. 



Prin adresa nr. 6400/2017, ISJ Timiș solicită ministerului inițierea unui proiect de 

hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului 

public al statului și darea în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Timiș, a imobilului, 

situat în Municipiul Timișoara, Calea Aradului nr. 56, județul Timiș, compus din teren în 

suprafață de 4314 mp și o clădire- corp A, având regimul de înălțime Stehnic parțial+P+2E, în 

suprafață construită de 1031 mp, având număr cadastral 444738. 

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, conform declarației transmise de 

către ordonatorul de credite, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor 

cereri de revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasul de Cartea Funciară nr. 444738 

Timișoara pentru informare nr. 162021/10.08.2017, care în Partea a III-a 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 Naționale. 

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, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și 

darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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