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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

Universitatea Ovidius din Constanța este o unitate de învățământ superior de stat, aflată 

în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. 

 Imobilul situat în municipiul Constanța, str. Corbului nr. 3, județul Constanța, a fost 

utilizat de către Universitatea Ovidius din Constanța din anul 1997 până în anul 2013. Imobilul 

necesită lucrări investiționale din acest motiv, în ultima perioadă, nu a mai fost utilizat. 

 În anul 1998, Universitatea a chemat în judecată SC TOMISTEX SA pentru ca instanța 

să-i recunoască Universității dreptul de proprietate asupra imobilului sus-menționat, în proces 

a fost chemat ca intervenient și Ministerul Educației și Cercetării.  

 Prin Sentința civilă nr. 5382/1998, pronunțată în Dosarul nr. 95/1998 al Judecătoriei 

Constanța, instanța constată că Ministerul are un drept de proprietate asupra imobilului – unitate 

preșcolară, situat în Constanța, str. Corbului nr. 3 și totodată, respinge cererea Universității ca 

nefondată. 

 Universitatea a făcut demersurile necesare pe lângă Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Constanța pentru înscrierea acestui imobil în Cartea funciară. 

 Pentru a realiza obiectivul propus, obținerea Cărții funciare, respectiv înscrierea în 

inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului, prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5111/17.09.2018 s-a împuternicit Universitatea Ovidius din 

Constanța să reprezinte ministerul în relația cu autoritățile competente în vederea obținerii 

documentelor necesare înscrierii imobilului în domeniul public al statului și să-l reevalueze. 

 Prin adresa nr. 17767/2018, înregistrată la minister cu nr. 42199/2018, Universitatea 

transmite evaluarea imobilului, realizată de către domnul Panțel Ovidiu, evaluator autorizat. 

Valoarea imobilului conform evaluării este de 216.838 lei și este înregistrată în evidențele 

contabile ale ministerului cu nr. de inventar 101394, în contul 101, cu valoarea de 216.838 lei 

În urma acestor demersuri, pentru clădirea situată în  municipiul Constanța, Str. 

Corbului nr. 3, județul Constanța, regim de înălțime P+1E, suprafața construită la sol de 308 

mp, suprafața construită desfășurată de 611 mp, anul edificării 1965, Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța 

deschide Cartea funciară nr. 203205-C2 Constanța, pentru construcția aflată în proprietatea 

Statului Român, identificată prin nr. cadastral nr 203205-C2.  

Clădirea sus-menționată este amplasată pe terenul în suprafață de 6.000 mp, identificat 

în Cartea funciară nr. 203205 Constanța, nr. cadastral 203205 în proprietatea unor persoane 

juridice, din care suprafața de teren de 60 mp constituind drept de servitute, pentru corpul C2, 

în favoarea Ministerului Educației și Cercetării. 

Imobilul în cauză este înscris provizoriu Cartea funciară sus-menționată, iar în 

conformitate cu prevederile art. 899 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, „Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimțământul celui împotriva 

căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în formă autentică, sau în temeiul unei hotărâri 

judecătorești definitive. În acest din urmă caz, dispozițiile art. 896 și 897 se aplică, în mod 

corespunzător, și acțiunii în justificare tabulară”. 

După înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului, 

respectiv Anexa nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
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bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se va emite 

o nouă Carte funciară. 

Prin promovarea acestui act normativ se dorește înscrierea în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului a construcției mai sus identificate şi darea acesteia în 

administrarea Universității Ovidius din Constanța în conformitate cu prevederile art. 226 alin. 

(5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care 

stipulează următoarele: „Drepturile subiective ale universităților asupra bunurilor din 

domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosință, de concesiune ori de 

închiriere, în condițiile legii”. 

După aprobarea prezentului act normativ, actualizarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului se realizează de către Ministerul Educației și 

Cercetării, în calitatea sa de instituție care deține dreptul de inițiere a cererilor online de 

actualizare a inventarului și de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitatea sa de instituție 

care deține dreptul de validare a cererilor online, conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi 

actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

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

și, conform adresei Universității Ovidius din Constanța nr. 2107/06.02.2020, nu este grevat de 

sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire. 

Aprecierea asupra necesității, oportunității, realității și conformității datelor prezentate 

în cuprinsul prezentului proiect de hotărâre a Guvernului aparține Universității Ovidius din 

Constanța și Ministerului Educației și Cercetării. 

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. 

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 unei construcții 

şi darea acesteia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea 

Ovidius din Constanța, pe care vă rugăm să-l adoptați. 
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