
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1076/2007 privind trecerea Institutului de Cercetări în 

Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. 

Fântânele nr. 30, județul Cluj, compus din teren în suprafață de 33.107 mp, aflat în domeniul 

public al statului și în administrarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” 

Cluj-Napoca, identificat cu numărul MF 6, a trecut în administrarea Universității „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca odată cu preluarea Institutului, ca unitate de cercetare fără 

personalitate juridică, în structura Universității. 

Prin Sentința Civilă nr. 3666/2019 din data de 13.05.2019 pronunțată de Judecătoria 

Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 15784/211/2018, se dispune înscrierea dreptului de proprietate 

în favoarea Statului Român și a dreptului de administrare operativă și folosință gratuită în 

favoarea Institutului de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca și a Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca asupra următoarelor bunuri: 

- teren în cotă de 28429/32532 parte; 

- în exclusivitate: clădirile C1-format din corp A, B, C, F; C2; C3; C5; C7; C9; C11; C12; 

C14;  

- în parte: C1-format din corp D-cota de 717,5/1182 parte + cota de 464,5/1182 parte, 

corp E-cota de 3592/3949 parte; C6-cota de 225,92/233 parte; C10-cota de 18/53 parte. 

Bunurile imobile sus-menționate sunt intabulate în Cartea Funciară nr. 261806  Cluj-

Napoca. 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conform Anexei 3 la HG nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei. 

În România, învățământul este un serviciu de interes public, Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca fiind o instituție publică de interes public, imobilul sus-menționat 

este bun de uz și interes public național. 

Cu adresa nr. 4449/2022 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a transmis 

documentele în vederea actualizării Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului pentru bunurile imobile aflate în administrarea sa. 

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, de către evaluatorii ec. Petran Lavinia Ioana și ing. Gliga Alexandru, evaluatori 

autorizați ANVAR, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a făcut demersurile 

necesare în vederea modificării Anexei nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. (1) 

din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu completările ulterioare. 



Conform raportului de evaluare valoarea de inventar a imobilului, situat în 

municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30, județul Cluj, aflat în administrarea operativă 

și folosință gratuită a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru Institutul de 

Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, este de 64.634.310 lei, din care valoarea 

terenului este de 21.134.800 lei și valoarea tuturor clădirilor este de 43.499.510 lei.  

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

național și, 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. 

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. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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

actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea 

Ministerului Educației prin Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi 

înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului și darea acestora în administrarea Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul educației,  

Sorin - Mihai CÎMPEANU 

                                                                                       

 

AVIZĂM FAVORABIL 

Ministrul finanțelor, 

Adrian CÂCIU 

 

 

Ministrul justiției, 

Marian Cătălin PREDOIU 

 


