NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, funcționează ca instituții în
subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Inspectoratele școlare la rândul lor au în subordine unități
conexe (unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare).
Conform art. 112 alin. (4) Terenurile şi clădirile în care își desfășoară activitatea
inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele
recreative şi de divertisment, Palatul National al Copiilor, precum şi alte unități din subordinea
Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanțează de la bugetul
de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educației
Naționale, prin inspectoratele școlare județene şi prin consiliile de administrație ale acestor unități.
Imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. Porumbeilor nr. 1, județul Satu Mare, este înscris
în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Acesta este înscris 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, identificat cu nr. MF 121566.
Imobilul constă într-o clădire anexă a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, cu un regim
de înălțime parter și o suprafață construită de 437 mp.
În prezent, clădirea anexă nu mai este utilizată de către Inspectoratul Școlar Județean Satu
Mare deoarece se află la o distanță considerabilă de sediul principal al acestuia, fapt care îngreunează
desfășurarea activităților.
Din Sentința Civilă nr. 496/CA, în Dosarul nr. 3038/296/2016*, a Tribunalului Satu Mare,
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, reiese faptul că imobilul sus-menționat a
fost naționalizat în baza Decretului nr. 92/1950 și trecut din proprietate privată în proprietatea Satului
Român. Totodată, instanța reține că în anul 1978, în baza Deciziei nr. 278/1978, dată de către
Consiliul Popular al Județului Satu Mare, s-a intabulat dreptul de administrare al imobilului în
favoarea Grădiniței nr. 1, apoi în anul 2008 în baza declarației autentice nr. 3616/2008 asupra
terenului s-a notat faptul că este proprietatea privată a Municipiului Satu Mare și tot în acel an, în
baza certificatului nr. 36739/2008 s-a schimbat destinația în clădire parter cu birouri, iar în baza
Dispoziției nr. 6562/2008 a Municipiului Satu Mare s-a radiat dreptul de administrare a Grădiniței de
copii nr. 1, acordat în anul 1978.
Potrivit Deciziei nr. 263/CA/2020-R a Curții de Apel Oradea, Secția a II-a Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal din Dosarul nr. 2355/296/CA/2019-R, reiese faptul că prin
Hotărârea de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare nr. 126/06.07.2006 s-a aprobat trecerea
imobilului din litigiu din proprietatea Statului Român și administrarea Inspectoratului Școlar Județean
Satu Mare în proprietatea publică a Municipiului Satu Mare și, totodată, la baza adoptării Hotărârii
de Consiliul Local al Municipiului Satu Mare nr. 126/06.07.2006 privind trecerea imobilului situat în
municipiul Satu Mare, str. Porumbeilor nr. 1 din proprietatea statului și administrarea Inspectoratului
Școlar Județean Satu Mare în proprietatea Municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Satu
Mare, a stat și adresa nr. 1181/11.04.2006 emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.
În anul 2016, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a chemat în judecată pe Unitatea
Administrativ Teritorială Primăria Satu Mare și pe Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, având
ca obiect anularea actului administrativ asupra imobilului, radierea înscrisului existent în CF nr. 4605
a Municipiului Satu Mare și înscrierea în Coala de Carte Funciară a Municipiului Satu Mare privitor

la imobilul și terenul aferent în analiză a dreptului de proprietate a Statului Român prin Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice și a dreptului de administrare în favoarea Inspectoratului
Școlar Județean Satu Mare.
În fapt, reclamantul Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a solicitat ca instanța să se
pronunțe cu privire la revocarea documentelor pe baza cărora s-au făcut înscrisurile din Cartea
Funciară nr. 4605 Satu Mare, cu nr. cadastral 2028/1, în proprietatea Statului Român, prin Municipiul
Satu Mare, proprietate privată, cu drept de administrare pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu
Mare asupra imobilului din Satu Mare, str. Porumbeilor nr. 1. Prin Sentința civilă nr. 515/CA/2019
pronunțată de Tribunalul Satu Mare instanța, ”respinge excepția autorității de lucru judecat invocată
de pârâtul Municipiul Satu Mare. Respinge pentru acest motiv acțiunea în contencios administrativ
înaintată de reclamantul Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în contradictoriu cu Unitatea
Administrativ Teritorială Primăria Satu Mare și Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
Prin Decizia nr. 263/CA/2020 – R, în Dosarul nr. 2355/296/CA/2019-R, a Curții de Apel
Oradea, definitivă, instanța decide „Constată nulitatea recursului declarat de recurentul - reclamant
Inspectoratul Școlar Județean Satu-Mare în contradictoriu cu intimații-pârâți Unitatea Administrativ
Teritorială Primăria Satu Mare și Consiliului Local al Municipiului Satu Mare împotriva Sentinței
civile nr. 515/CA din 02.12.2019, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, pe care o menține în totalitate.
Drept urmare, între Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Primăria Municipiului Satu
Mare s-a încheiat în data de 16.07.2020 Procesul verbal de predare – primire a imobilului situat pe
strada Porumbeilor nr. 1, situat în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare.
Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ reies din
documentele existente la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, iar corectitudinea datelor
prezentate aparține inițiatorului.
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 prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea
unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,
cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul educației și cercetării,

Monica Cristina ANISIE
AVIZĂM FAVORABIL

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin CÎȚU

Ministrul justiției,
Marian Cătălin PREDOIU

