
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași (USAMV Iași) este o instituție de învățământ superior care funcționează în 

coordonarea Ministerului Educației Naționale. 

Prin adresa universității nr. 3476/20.03.2017 se solicită ministerului reglementarea 

situației patrimoniale a imobilului situat în municipiul Iași, str. Lt. Stoicescu nr. 2.  

În anul 1985, în baza unui Proces-verbal de predare-primire nr. 1195/1985, respectiv 

nr. 1523/1985, încheiat între Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în 

prezent USAMV Iași, și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, USAMV Iași preia 

obiectivul „Cantină studențească, cu o capacitate de 1200 locuri, cu centrală termică și 

anexe funcționale” din str. Stoicescu nr. 1, Municipiul Iași. 

În baza Procesului verbal de predare-primire sus menționat, cele două instituiții au 

solicitat ministerului de resort, respectiv Ministerului Educației și Învățământului, 

emiterea unui Ordin care să reglementeze transferul cantinei. În anul 1985, ministerul a 

solicitat celor două instituții de învățământ superior să transmită „cantitățile de energie 

electrică și combustibil care trec de la o unitate la alta”, acest lucru nu s-a realizat, drept 

urmare ministerul de la aceea vreme nu a mai emis un ordin de ministru care să 

reglementeze situația descrisă. 

Prin adresa Primăriei Municipiului Iași nr. 128991/17.01.2017 se specifică faptul că, 

imobilul cu destinație cantină este situat în municipiul Iași, str. Lt. Stoicescu nr. 2, iar 

anterior a avut adresa de str. Lt. Stoicescu nr. 1. 

Imobilul este înscris în Cartea funciară nr. 150857, nr cadastral 150857-C1, cu drept 

de proprietate statul Român, drept de administrare USAMV Iași. 

În urma reevaluării din anul 2016 imobilul are o valoare de inventar de 4.141.200 

lei, conform Fișei mijlocului fix.  

Bunul propus pentru introducerea în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului este destinat uzului și interesului public național. 

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 prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată acesta fiind 

publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale. 



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

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a 

unui imobil aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale și a Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, pe care îl 

supunem executivului spre adoptare. 
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