
 

 

  
 

   NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 
 

Secţiunea 1  

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil, 

domeniul public al statului şi trecerea unei părți din acesta din administrarea Institutului de 

Psihiatrie Socola în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Iași, instituții din 

subordinea Ministerului Sănătății  

 

 
Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 

   Institutul de Psihiatrie Socola, instituție publică cu rang de ordonator terțiar de credite, 

aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu sediul în municipiul Iași, strada Bucium nr. 36, 

deține în administrare imobile înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006, cu modificările și 

completările ulterioare.  

      Institutul de Psihiatrie Socola are în administrare, pe sediul din str. Bucium nr. 36, Iași, 

45 de construcții din care 14 pavilioane pentru pacienți. Terenul aferent acestor construcții 

are o suprafața de 115480 mp din acte, măsurată de 115744 mp și este înscris în cartea 

funciară nr. 139645. La aceeași adresă, pe suprafața de teren de 22.135 mp, înscrisă în 

cartea funciară nr. 138779 sunt construite 11 blocuri de locuințe pentru medicii rezidenți, 

prin Agenția Națională de Locuințe. Blocurile ANL sunt în administrarea Direcției de 

Sănătate Publică a județului Iași. 

 

     2. Schimbări preconizate 

În vederea reglementării situației mai sus prezentată se supun aprobării următoarele: 

 1. Actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a terenului aferent  

spitalului situat în sos. Bucium nr. 36, Iași.  Suprafața terenului înregistrată la nr. MFP 

144275 este de 137.615 ha. Se consemnează eroarea materială în sensul că lipsește 

virgula, respectiv 13,7615 ha sau 137.615 mp. Terenul înregistrat în cartea funciară nr. 

139645 cu suprafața din acte de 115.480 mp și măsurată de 115.744 mp se înscrie în 

inventarul centralizat cu suprafața determinată prin măsurători, respectiv 115.744 mp.  În 

cartea funciară nr. 138779 este înscris terenul în suprafața de 22.135 mp, aferent blocurilor 

ANL. Valoarea terenului stabilită prin Raportul de evaluare din 20.10 2014 întocmit de ing. 



 

 

Munteanu Vasile- Andrei, ec. Cosma Elena Ramona și ec. Florean Delia, persoane 

autorizate, se menține și la data prezentă, potrivit adresei nr. 63827/08.10.2015.  

 

 2. Transmiterea terenului aferent blocurilor ANL, din administrarea Institutului de Psihiatrie 

Socola în administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Iași. Potrivit tabelului de 

mișcare parcelară, terenul în suprafață de 22.135 mp este înscris în cartea funciară nr. 

138779 și a fost supus dezmembrării pe apartamente.  

    Potrivit declarației nr. 63827/08.10.2015 a managerului institutului, imobilul care face 

obiectul prezentului proiect nu este supus unor cereri de revendicare, restituire, nu se află 

în litigii pe rolul instanțelor judecătorești, nu este grevat de sarcini.      

 

 

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. 

 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 
 

 

1. Impactul macroeconomic 

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. Impactul 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.Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect        

4.  Impactul 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   

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru 
ani 

Media pe cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

 
2. Modificări 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; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

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: 

1. 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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea  precum şi a 

odului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act 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. 

Proiectul de act 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.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect      

 

5. Informaţii privind avizarea de către:  

       a) Consiliul Legislativ :      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  

Nu sunt 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului 

proiectului de 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 sănătății și 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect         

3.Alte informaţii 

   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 

            



 

 

 
                                                                                               
 
      Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect privind modificarea datelor de 

identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil, domeniul public al statului şi 

trecerea unei părți din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în 

administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Iași, instituții din subordinea 

Ministerului Sănătății, pe care îl supunem spre aprobare.  

 

 

 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
 

PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘ-CADARIU 
  

 
 
 
 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
 

ANCA DANA DRAGU  
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 

 
 
 

 
 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/patriciu-achimas-cadariu-nominalizat-in-locului-lui-andrei-baciu-la-ministerul-sanatatii-in-guvernul-ciolos.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/anca-paliu-dragu-analist-economic-la-comisia-europeana-propusa-pentru-postul-de-ministru-al-finantelor.html

