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 NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor 

imobile aflate în administrarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății  

 

 
Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătății sunt cuprinse în  

Anexa II la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare. 

Imobilele în care își desfășoară activitatea aceste instituții publice subordonate ministerului 

fac parte din domeniul public al statului.  

În vederea reglementării situației imobilelor care aparțin domeniului public al statului s-a 

întocmit prezentul proiect de act normativ pentru aprobarea înscrierii în Anexa nr.15 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  

 

2. Schimbări preconizate 

Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu" 

este instituție publică cu rang de ordonator terțiar de credite, aflată în subordinea Ministerului 

Sănătății ca ordonator principal de credite. Sediul unității se află în municipiul Bucureşti, str. 

Minca Dumitru nr. 40, sectorul 4 și este administratorul imobilelor în care funcționează, 

înregistrate în cartea funciară nr. 218819, în proprietatea statului.  

Prin Legea nr. 377/2006 privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare 

Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti, este declarată unitate sanitară, de interes 

naţional. Bunurile imobile în care își desfășoară activitatea se înscriu cu număr nou în 

inventarul centralizat. 

 

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova este unitate sanitară cu rang de ordonator terțiar 

de credite, aflată în subordinea Direcției de Sănătate Publică a județului Prahova, ordonator 

secundar de credite, care se află în subordinea Ministerului Sănătății, ca ordonator principal 

de credite. Potrivit art.86 lit. m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
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modificările și completările ulterioare, este unitate sanitară publică de importanță strategică, cu 

personalitate juridică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul 

Sănătății.  

     Prin Ordinul ministrului sănătății nr.E.N. 1005/14.08.2013 s-a aprobat efectuarea 

demersurile necesare pentru înscrierea imobilului, format din construcții și teren aferent, în 

cartea funciară, în favoarea statului român și în administrarea Ministerului Sănătății pentru 

Serviciul de Ambulanță București-Prahova. 

Precizăm că s-a întocmit Planul de amplasament si delimitare a imobilului și Raportul de 

evaluare de către persoane autorizate.  După înscrierea în Inventarul centralizat al bunurilor, 

cu număr nou, se va proceda la înscrierea  imobilului la Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, în baza prevederilor art.40 alin(5) din Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare,  republicată,  prin care este reglementat, faptul că :  

”În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, 

intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după 

caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul 

centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru 

conformitate”.    

 

Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare este unitate sanitară cu rang de ordonator 

terțiar de credite, aflată în subordinea Direcției de Sănătate Publică a județului Satu Mare, 

ordonator secundar de credite, din subordinea Ministerului Sănătății. Imobilele în care 

funcționează au fost înscrise în cartea funciară nr.173011, nr. CF vechi 53164, cu drept de 

proprietate pentru teren în favoarea statului român, clădirea este construcție proprie, cu drept 

de proprietate dobândit prin hotărâre judecătorească. În inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului se înscrie terenul aferent clădirii în care funcționează Serviciul de 

Ambulanță Județean Satu Mare. 

 

Bunurile imobile au fost reevaluate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 

aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul nr. 3471/ 

2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 

         

        Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre nu sunt supuse unor cereri de 

revendicare formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.    

 

3.  Alte informaţii 

 Având în vedere faptul că modificările  intervenite în inventarul bunurilor din domeniul 

public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens, s-a întocmit  prezentul 

proiect de hotărâre a Guvernului. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 
 

1.Impactul macroeconomic 
Actul normativ nu se referă la acest subiect     

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  - Actul 
normativ nu se referă la acest subiect        

1. Impactul asupra mediului de afaceri 
 Actul normativ nu se referă la acest subiect        

1. Impactul social 
Actul normativ nu se referă la acest subiect        

2.  Impactul asupra mediului 
Actul normativ nu se referă la acest subiect        

3. Alte informaţii  
 

 
Secţiunea a 4 - a  

 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 3 ani) 

 
Actul normativ nu se referă la acest subiect 
 

 
Secţiunea a 5-a  

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
Actul normativ nu se referă la acest subiect       

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

Actul normativ nu se referă la acest subiect        

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  
Actul normativ nu se referă la acest subiect        

3. 4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Actul normativ nu se referă la acest subiect        

4. 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

5. 6. Alte informaţii 
6.  

 
Secţiunea a 6-a  

Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect              

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 
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Actul normativ nu se referă la acest subiect             

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. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect            

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect        

5. Informaţii privind avizarea de către:  
       a) Consiliul Legislativ :   Nu este necesar avizul Consiliului Legislativ.  
       b) Consiliul Suprem de apărare a Ţării  
       c) Consiliul Economic şi Social  
       d) Consiliul Concurenţei  
       e) Curtea de Conturi  

 
6. Alte informaţii  
 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act 
normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare.       

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra securităţii 
cetăţenilor s-au diversităţii biologice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect       

3.Alte informaţii 
 

 
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  

 

2.Alte informaţii  
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  Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind înscrierea 
în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în 
administrarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, pe care îl supunem 
spre aprobare.  

 
 
 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
 

EUGEN  NICOLĂESCU 

 
 
 
 
 

 

Avizăm favorabil: 
 

 

 

 
VICEPRIM- MINISTRU,  
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,            MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET,                   
  
                                                                
   DANIEL  CHIȚOIU                                                          LIVIU VOINEA                                                                  
   
 
 
                                                                             
                   
 
 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI,  

 
ROBERT- MARIUS CAZANCIUC 


