
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție de învățământ superior de stat 

care funcționează în coordonarea Ministerului Educației, regăsindu-se în Anexa nr. 3 la Hotărârea de 

Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea mai veche instituție de învățământ 

superior din România, continuând, din anul 1860, o tradiție a excelenței şi inovației în educație şi 

cercetare. Cu  27.371 de studenți, 93 de cercetători și 1.414 de cadre didactice, trei filiale, două 

extensiuni, șapte stațiuni de cercetare, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel 

național și internațional, având colaborări cu 403 universități din țară și străinătate. Odată cu 

adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a devenit prima instituție 

de învățământ superior din România centrată pe student. 

Prin Decretul-Lege nr. 571/1946 pentru declararea de utilitate publică pentru interes cultural 

și exproprierea unor imobile din Iași  pentru nevoile Universității Cuza-Vodă din Iași, Universității 

Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, le-au fost puse la dispoziție unele construcții și terenul aferent.  

Universitatea a fost Notificată, în vederea restituirii în natură,  pentru retrocedarea unor terenuri 

care se află în incinta Campusului Studențesc „Codrescu”. Ca urmare a acestui demers universitatea, 

prin Decizia nr. 8 din 25.03.2008, a soluționat notificarea reclamanților, în sensul de a acorda 

despăgubiri pentru o suprafață de 5.287 mp (din cei 9.600 mp solicitați), despăgubirile urmând a fi 

stabilite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței, reclamanții Cuza Bogdan Gheorghe Ilie și Ciocci 

Marconi Cuza Magdalena au chemat în judecată pe pârâta Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

solicitând instanței, pe baza probelor, să anuleze decizia nr. 8 din 25.03.2008 și să constate că imobilul 

pentru care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate nu se încadrează în niciunul dintre 

cazurile prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2011 și, pe cale de consecință, să fie obligată pârâta la 

restituirea în natură în baza dispozițiilor art. 1 din aceeași lege. 

Sentința Civilă nr. 1217/2016, în Dosarul nr. 2052/99/2008, a Tribunalului Iași, Secția I Civilă 

hotărăște: Dispune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent reclamanților Cuza Bogdan Gheorghe 

Ilie și Maria Ciocci Marconi De Murga și intervenientei Berariu Magda, în calitate de moștenitori legali, 

în cote indivize de 1/3, pentru imobilul teren în suprafață de 7.834 mp, fost situat în Iași, str. Codrescu 

nr. 3 (ulterior nr. 5), amplasat în prezent în campusul Universitar „Codrescu”, în condițiile prevăzute 

de Legea nr. 165/2013 și totodată, respinge cererile reclamanților Cuza Bogdan Gheorghe Ilie și Maria 

Ciocci Marconi De Murga și intervenientei Berariu Magda de restituire în natură a terenului. 

În Sentința Civilă nr. 1217/2016, în Dosarul nr. 2052/99/2008, a Tribunalului Iași, Secția I 

Civilă, instanța constată că, preluarea de către stat a suprafeței din str. Codrescu nr. 3, 5 rezultă atât 

din cuprinsul Legii nr. 571/1946, cât și din procesul-verbal din 23.06.1948 și din faptul că parte din 

teren are, în prezent, regimul juridic de domeniul public, aflat în administrarea unei instituții publice, 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.  

Totodată, în cuprinsul Sentinței Civile nr. 1217/2016 se arată că imobilul situat în Iași, str. 

Codrescu nr. 3, compus din teren în suprafață de 6.454 mp și construcții în suprafață de 618 mp, a fost 

preluat de stat prin exproprierea în temeiul Legii nr. 571/1946 privind exproprierea unor terenuri, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 17 iulie 1946. Imobilul construcție în suprafață de 618 mp a 

fost distrus în totalitate de bombardament. 



Se mai arată, cu privire la regimul juridic actual al imobilului, din suprafața de teren de 6.454 

mp preluată de către stat prin Legea nr. 571/1946 privind exproprierea unor terenuri, Universitatea 

„Al. I. Cuza” din Iași deține numai suprafața de 5.287 mp. Diferența până la 6.454 mp ce a făcut 

obiectul notificării este deținută astfel: 1.130 mp de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore 

T. Popa” Iași, 37 mp Biserica 40 de Sfinți Iași”. 

Prin Decizia nr. 469/2019, din ședința publică de la 16 noiembrie 2016, în Dosarul nr. 

2052/99/2008, a Curții de Apel Iași, Secția civilă, se respinge recursul promovat de către reclamanții 

Cuza Bogdan Gheorghe Ilie și Maria Ciocci Marconi De Murga împotriva Sentinței civile nr. 

1217/06.04.2016 a Tribunalului Iași. Decizia nr. 469/2019 este irevocabilă.  

Terenul care a făcut obiectul sentinței nu a fost înscris în Cartea Funciară, Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași, prin adresa nr. 19039/2020, a solicitat Primăriei Municipiului Iași să-i confirme faptul 

că deține o suprafață de teren de 19.156 mp, teren situat în intravilanul Municipiului Iași, Campus 

Studențesc „Codrescu”. Prin adresa Primăriei Municipiului Iași, Direcția Arhitectură și Urbanism 

Serviciul GIS-Cadastru nr. 109242/2020 se arată că, potrivit verificărilor efectuate de serviciile din 

cadrul Primăriei, terenul sus-menționat figurează în registrul posesorilor, ediția 1988-1991, la 

Universitatea „Al. I. Cuza” – Cămine - C. Științe”. 

Din adresa Universității nr. 9897/2021 reiese faptul că aceasta a demarat procedura pentru 

înscrierea în cartea funciară  a terenului în suprafață de 5.287 mp cu construcțiile aferente, însă, nu au 

fost admise pentru intabulare decât terenul în suprafață de 1.558 mp și construcția în suprafață construită 

de 1.118 mp, deoarece în Campusul Studențesc „Codrescu” sunt mai multe suprafețe de teren aflate în 

proces de stabilire a situației juridice, urmând ca după realizarea acestui deziderat, Universitatea să 

înscrie în Cartea Funciară imobilul rezultat fără sarcini. 

Astfel că, din terenul în suprafață de 5.287 mp, Universitatea a înscris în Cartea Funciară nr. 

170241 Iași, nr. topo 170241, o suprafață de 1.588 mp, pe care este edificată o construcție cu o suprafață 

construită la sol de 1.118 mp. Din Raportul de Expertiză Tehnică topo-cadastrală întocmită de către 

domnul expert judiciar ing. Popov Iulian-Marius, reiese că valoarea terenului este de 1.564.561,12 lei, 

iar cea a construcției de 2.674.909 lei. 

Până la rezolvarea situației juridice a întregului imobil care a făcut obiectul Sentinței Civile nr. 

1217/2016, se impune înscrierea în inventar a imobilului intabulat în Cartea Funciară nr. 170241 Iași, 

deoarece, acest imobil se află într-o stare tehnică de degradare avansată, iar universitatea este obligată 

să efectueze unele lucrări de investiții pentru punerea în siguranță a clădirii. Realizarea lucrărilor de 

investiții se face doar după emiterea Autorizației de construire, act care poate fi emis doar după 

înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului. 

Din Nota de fundamentare a Universității, transmisă cu adresa nr. 7650/2021, rezultă că după 

consolidare imobilul va fi utilizat de către Departamentul de Cercetări Interdisciplinare  – ICI UAIC, 

institut care nu deține, în prezent, un spațiu propriu. 

Universitatea a aprobat, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din data 

20.05.2021  înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care aparțin domeniului public al statului 

a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 170241 Iași. 

La solicitarea Universității, Primăria Municipiului Iași, prin adresa nr. 30704/2021, arată că 

imobilul cu denumirea „Biblioteca de Litere” are adresa: str. Gheorghe Asachi nr. 12, Municipiul Iași, 

anterior imobilul a avut adresa „str. Codrescu nr. 3”. 

Conform Declarației pe propria răspundere a conducătorului universității, imobilul în cauză 

nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu, fapt care reiese și din extrasul de Carte 

Funciară nr. 170241 Municipiul Iași, nr. cadastral 170241,  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, 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 privind înscrierea unui 

imobil, teren şi construcție, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 

darea acestora în administrarea Universității „Al. I. Cuza” din Iași, pe care îl supunem Guvernului 

spre adoptare. 
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