
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Bibliotecile centrale universitare sunt biblioteci de drept public, de importanță 

națională, cu personalitate juridică, sunt subordonate Ministerului Educației Naționale 

și finanțate de către acesta. 

Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantă a sistemului național de 

învățământ și participă la procesul de instruire, formare și educație, precum și la 

activitatea de cercetare din instituțiile de învățământ superior. Bibliotecile centrale 

universitare acordă asistență metodologică și profesională celorlalte biblioteci 

universitare aflate în aria geografică de îndrumare metodologică stabilită de 

Ministerul Educației Naționale. 

Totodată, Bibliotecile universitare asigură suportul infodocumentar al tuturor 

disciplinelor predate în învățământul superior și al domeniilor de cercetare științifică, 

achiziționând periodic cele mai importante și necesare documente, indiferent de 

suport, și baze de date științifice. 

 Prin adresele nr. 2257/2016 și nr. 2258/2016, Biblioteca Centrală Universitară 

„Mihai Eminescu” Iași solicită ministerului modificarea descrierii tehnice a bunurilor, 

din Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, aferente numărului MF 38839, ca urmare a 

întocmirii Documentației Cadastrale, realizată de către S.C. TOP-SISTEM SRL, a 

efectuării raportului de evaluare a imobilului, realizat de către Cabinetul Individual 

Expert Evaluator Butnărașu Dan și a Cărții Funciare nr. 153462, nr. topografic 153462. 

În conformitatea cu datele transmise de către Conducerea Bibliotecii Centrale 

Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, imobilul nu face obiectul unor litigii în curs 

de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică și nu face 

obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act 

normativ reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației Naționale. 

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, cu completările 

ulterioare, acesta fiind publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației 

Naționale. 



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

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pe care 

îl supunem executivului spre adoptare. 
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