NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1156/2007 privind transmiterea unui imobil din
proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, imobilul situat la adresa din Mun. Bucuresti,
Str. I.D. Mendeleev nr. 21 - 25, Sector 1, cod 010362, număr MF 62.603 a fost preluat prin
protocol cu o valoarea de inventar în sumă de 1.005.913, 75 lei.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, la poziţia M.F.P. nr. 62,603 s-au modificat valorile de inventar.
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, s-a înființat Ministerul Cercetării, Inovării şi
Digitalizării prin preluarea de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a activităţilor, personalului
aferent şi patrimoniului corespunzător domeniului cercetare şi inovare.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Cercetării, Inovării şi Digitalizării, la art. 1 alin. (5), se stabilește sediul principal al
Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în Municipiul Bucureşti, Str. D. I. Mendeleev
nr. 21 - 25, Sectorul 1, cod 010362, având nr. MFP 62.603.
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu
modificările și completările ulterioare, în luna octombrie 2021 a fost făcută reevaluarea clădirii
pentru a fi determinată valoarea justă a imobilului (clădire și teren aferent).
În prezent, imobilul, situat la adresa din Mun. Bucureşti, Str. I.D. Mendeleev nr. 21 - 25,
Sector 1, cod 010362, este compus din teren intravilan, categoria de folosință curti
constructii, având nr. cadastral si 220608 (Nr. cadastral vechi: 18662/1) și cladirea C1 –
cladire administrativă, având nr. cadastral 220608-C1, imobilul fiind intabulat în Cartea
Funciară nr. 220608 (Nr. CF vechi: 62823) a Mun. București Sector 3 și se află în
proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Ministerului Cercetării,
Inovării şi Digitalizării, conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare
nr.33035/21.03.2022 emis de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Sectorul 1.
În urma reevaluării clădirii şi a terenului a rezultat valoarea de inventar a clădirii în sumă de
71.210.962 lei şi a terenului în sumă de 18.716.487 lei.
Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 din Normele metodologice
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor
publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008, cu
modificările și completările ulterioare.

Valoarea de inventar înregistrată în contabilitate, pe baza situațiilor financiare anuale, la
data 31.12.2021 este:
- clădire administrativă - 71.210.962 lei;
- teren – 18.716.487lei.
Imobilul, mai sus descris, nu este grevat de sarcini şi nici nu face obiectul vreunei cereri
de revendicare sau litigiu potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată.
2. Schimbări preconizate
Prezentul act normativ reglementează modificarea în mod corespunzător a inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările și completările ulterioare.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, precum și realitatea datelor
aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
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i.
contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Se actualizează în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Prezentul act normativ a îndeplinit procedura privind transparența prevăzută de Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea în mod
corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, pe care îl supunem Guvernului, spre adoptare.
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