
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normative 

 

Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea denumirii, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor 

bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin 

Institutul de Psihiatrie Socola Iași 

 
Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Ministerul Sănătății și instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea sa deţin în 

administrare bunuri din domeniul public al statului, înregistrate în anexa nr.15 la Hotărârea 

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

public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  

    Din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde Lista unităţilor cu 

personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului 

Sănătăţii, reiese că Institutul de Psihiatrie Socola Iași este unitate sanitară aflată în subordinea 

Ministerului Sănătății. 

   Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se 

întocmește, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale, precum și de autoritățile publice centrale care au în administrare asemenea 

bunuri, apoi se centralizează la Ministerul Finanţelor Publice şi se supune spre aprobare 

Guvernului. 

   Imobilele Institutului de Psihiatrie Socola Iași au fost reevaluate potrivit dispozițiilor 

Ordonanței 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, și ale Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, fapt care a condus la apariția unor diferențe între valoarea reevaluată a 

imobilelor și valoarea lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

   Denumirea, destinația și/sau codul de clasificație ale unor bunuri imobile din patrimoniul 

Institutului de Psihiatrie Socola Iași s-au modificat de la înscrierea lor în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului.  

   Imobilele Institutului de Psihiatrie Socola Iași au fost înscrise în cartea funciară, unde au fost  

notate și elementele – cadru de descriere tehnică.  
   Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, ”modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din 



 

domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest 

sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice 

centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi 

autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor”. 

 

2. Schimbări preconizate 

    Imobilele Institutului de Psihiatrie Socola Iași au fost reevaluate în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003. 

   Ca urmare a constatării unor diferențe între valoarea reevaluată a imobilelor și valoarea lor 

din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se impune actualizarea 

valorii de inventar din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 a bunurilor imobile 

aflate în administrarea Institutului de Psihiatrie Socola Iași, conform anexei la prezentul act 

normativ. 

   Datele de identificare a bunurilor înscrise în inventarul centralizat se vor actualiza ca urmare 

a efectuării măsurătorilor cadastrale, a determinării caracteristicilor acestora și a înscrierii în 

cartea funciară, conform cerințelor O.M.F. nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind 

întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

   Imobilele Institutului de Psihiatrie Socola Iași au fost înscrise în următoarele cărți funciare:  

a) Cartea funciară nr. 139645 pentru bunurile aflate în Iași, Șoseaua Bucium nr. 36; 

b) Cartea funciară nr. 60809 pentru bunurile aflate în comuna Grajduri, jud. Iași; 

c) Cartea funciară nr. 64657 pentru bunurile aflate în comuna Ciurea, jud. Iași; 

d) Cartea funciară nr. 60817 pentru bunurile aflate în comuna Grajduri, jud. Iași; 

e) Cartea funciară nr. 60805 pentru bunurile aflate în comuna Grajduri, jud Iași; 

f) Cartea funciară nr. 64704 pentru bunurile aflate în comuna Ciurea, jud. Iași; 

g) Cartea funciară nr. 60804 pentru bunurile aflate în comuna Grajduri, jud. Iași; 

h) Cartea funciară nr. 60806 pentru bunurile aflate în comuna Grajduri, jud. Iași; 

i) Cartea funciară nr. 60222 pentru bunurile aflate în comuna Șipote, jud. Iași; 

j) Cartea funciară nr. 60221 pentru bunurile aflate în comuna Șipote, jud. Iași. 

 

   Reevaluarea bunurilor imobile de natura terenurilor s-a finalizat prin întocmirea Raportului 

de evaluare nr. 74/20.09.2017 de către evaluator autorizat ANEVAR, ing. Munteanu Vasile – 

Andrei. 

   În acest raport au fost evaluate: 

1. Terenurile situate în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 36, jud. Iași; 

2. Terenurile situate în satul Pădureni, comuna Grajduri, jud. Iași; 

3. Terenurile situate în satrul Slobozia, comuna Ciurea, jud. Iași; 

4. Terenul situat în satul Cicârlești, comuna Scânteia, jud. Iași; 

5. Terenurile situate în comuna Șipote, jud. Iași; 

6. Terenul situat în municipiul Iași, str. Lascăr Catargi nr. 7 – 9, jud. Iași; 

7. Terenul situat în municipiul Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 21, jud. Iași; 

8. Terenul situat în comuna Răuseni, jud. Botoșani. 

 

   Reevaluarea bunurilor imobile de natura construcțiilor s-a finalizat prin întocmirea Raportului 



 

de evaluare nr. 75/20.09.2017 de către evaluator autorizat ANEVAR, ing. Munteanu Vasile – 

Andrei. 

   În acest raport au fost evaluate: 

1. Construcții situate în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 36, jud. Iași; 

2. Construcții situate în comuna Grajduri, jud. Iași; 

3. Construcții situate în satul Ciocârlești, comuna Scânteia, jud. Iași; 

4. Construcții situate în comuna Șipote, jud. Iași; 

5. Construcții situate în municipiul Iași, str. Lascăr Catargi nr. 7 – 9, jud. Iași; 

6. Construcții situate în municipiul Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 21, jud. Iași. 

   În baza cărților funciare, a rapoartelor de evaluare enumerate mai sus, a Deciziilor nr. 28 și 

nr. 1072 ale managerului Institutului și a ”Situației bunurilor aflate în domeniul public al statului 

și în administrarea Institutului de Psihiatrie Socola – Iași, la data de 31.12.2017” au fost 

actualizate: denumirea, datele de identificare, codurile de clasificare și valoarea de inventar, 

după caz, ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de 

Psihiatrie Socola - Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezentul act normativ. 

   În cazul imobilului – teren înscris în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144276 cu 

suprafața de 2.086.696 ha, se propune eliminarea erorii materiale astfel încât suprafața 

terenului să fie de 2.086.696 mp, conform CF nr. 60221 comuna Șipote și CF nr. 60222 

comuna Șipote. 

   Referitor la imobilele înscrise cu nr. MFP 144185, MFP 144194, MFP 144196, MFP 144197, 

MFP 144208, MFP 144214, MFP 144216, MFP 144217, MFP 144218, MFP 144230, MFP 

144239, MFP 144254, MFP 147101, MFP 147111 si MFP 147118 în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, și la 

înregistrarea lor în evidența financiar – contabilă a Institutului menționăm urmatoarele:  

 
a) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144185 este format 

din Secția II (pavilion I femei) cu valoarea de 1.781.196 lei si Bazin combustibil cu 

valoarea de 27.907 lei, obiective ce se găsesc în Raportul de evaluare nr. 

14292/20.09.2017 la pozițiile 10 si 59; 

b) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144194 este format 

din Secția VII Pavilionul B cu valoarea de 1.695.220 lei, obiectiv ce se găsește în 

Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 8, Centrala termică cu valoarea 

de 179.556 lei, obiectiv ce se găsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la 

pozitia 9, si Conducte încălzire centrală cu valorile de 64.921 lei, 101.335 lei si 122.872 

lei, obiective ce se regăsesc în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la numerele  

55, 56 si 57; 

c) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144196 este format 

din Sectia V Pavilion C, cu valoarea de 736.393 lei, obiectiv ce se regăsește în 

Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 29, și din C24 cu valoarea de 

3.383 lei, obiectiv ce se află în conservare; 

d) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144197 este format 



 

din Sectia VI Pavilion A, Pavilion C  cu valoarea de 1.444.681 lei, obiectiv ce se 

regăsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 11, din Bazin pentru 

înot cu valoarea de 3.967 lei, obiectiv ce se află în conservare și din Bazin beton armat 

cu valoarea de 8.717 lei, obiectiv ce se află în conservare; 

e) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144208, este format 

din Cămin de zi - Casa Creangă cu valoarea de 15.257 lei , obiectiv ce se găsește în 

Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 31, Beci piatră cu valoarea de 

4.419 lei, obiectiv ce se găsește in Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017la pozitia 

63; 

f) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144214 este format 

din  Centru de Sănătate Mintală (Cabina poartă principală) cu valoarea de 58.385 lei, 

obiectiv ce se regăsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 42, 

Gard prefabricate cu valoarea de 64.416 lei, obiectiv ce se află în conservare, 

Împrejmuiri metalice cu valoarea de 21.233 lei, obiectiv ce se află în conservare, și 

Trotuare și pavaje cu valoarea de 35.360 lei,  obiectiv ce se găsește în Raportul de 

evaluare nr. 14292/20.09.2017 la pozitia 60; 

g) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144216 este format 

din Clădire grup electrogen (uzina electrică) cu valoarea de 9.178 lei, obiectiv ce se 

găsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 37, Instalație centrală 

telefonică cu valoarea de 10.541 lei , obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 

14292/20.09.2017 la poziția 45, Rețea forță îngropată, cu valoarea de 108.735 lei, 

obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 46, și Rețea 

electrică de iluminat, cu valoarea de 27.061 lei, obiectiv ce se găsește în Raportul de 

evaluare nr. 14292/20.09.2017 la pozitia 47; 

h) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144217 este format 

din Clădire pompe hidrofoare cu valoarea de 6.661 lei, obiectiv ce se află în Raportul 

de evaluare nr. 14292/20.09.2017la poziția 43, Conductă alimentare apă, cu valoarea 

de 161.013 lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la 

poziția 44, Conductă apă potabilă, cu valoarea de 35.100 lei, obiectiv ce se află în 

Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la pozitia 53, Conductă canalizare cu 

valoarea de 288.288 lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 

14292/20.09.2017 la poziția 52, și Conductă presiune redusă cu valoarea de 259.652 

lei, obiectiv ce se găsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 54; 

i) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144218 este format 

din Atelier tâmplărie- mecanic şi magazii cu valoarea de 251.841 lei, obiectiv ce se află 

în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 6, Magazie metalică cu 

valoarea de 9.313 lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 

la poziția 2, Magazie metalică cu valoarea de 32.450 lei, obiectiv ce se află în Raportul 

de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 3, Magazie metalică cu valoarea de 15.110 

lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 4, și Beci 



 

piatră cu valoarea de 24.253 lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 

14292/20.09.2017 la pozitia 64;  

j) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144230 este format 

din Pavilion A și Bloc alimentar din Secția exterioară psihiatrie cronici Șipote, cu 

valoarea de 678.103 lei, obiectiv ce se găsește în Raportul de evaluare nr. 

14292/20.09.2017 la poziția 2 și Încălzire centrală Șipote cu valoarea de 4.299 lei, 

obiectiv ce se află în conservare; 

k) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144239 este format 

din  Centrală termică  din Secția exterioară psihiatrie cronici Șipote - uzina termică cu 

valoarea de 15.882 lei, obiectiv ce se află în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 

la poziția 12 si Fântâna de lângă uzină cu valoarea de 122 lei, obiectiv ce se află în 

Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 35; 

l) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 144254 este format 

din Depozit materiale cu valoarea de 7.804 lei, obiectiv ce se găsește în Raportul de 

evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 33, Stație pompe cu valoarea de 982 lei, 

obiectiv ce se găsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 34, si Iaz 

cu valoarea de 2.650 lei, obiectiv ce se află în conservare; 

m) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 147101 este format 

din Casa stație epurare, cu valoarea de 240 lei, obiectiv ce se află în Raportul de 

evaluare nr. 14292/20.09.2017 la pozitia 1, Stație epurare - Casa ape, cu valoarea de 

14.827 lei , obiectiv ce se găsește în Raportul de evaluare nr. 14292/20.09.2017 

evaluare la poziția 2 și Casa ape cu valoarea de 156.428 lei, obiectiv ce este în 

conservare; 

n) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 147111 este format 

din Sala + bibliotecă  din Secția exterioară psihiatrie Bârnova, cu valoarea de 31.800 

lei, obiectiv ce se află în conservare; 

o) Bunul imobil înregistrat în inventarul centralizat la poziția nr. MFP 147118 este format 

din Bloc pentru locuințe cu valoarea de 86.851 lei , obiectiv ce se află in Raportul de 

evaluare nr. 14292/20.09.2017 la poziția 24 și Magazie cu valoarea de 671 lei, obiectiv 

ce se află în conservare. 

   Bunurile imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului la pozițiile nr. MFP 144232, MFP 144234, MFP 144235, MFP 144264, MFP 144265, 

MFP 144268, MFP 144101, MFP 147107, MFP 147111 și nr. MFP  147118 au fost 

dezafectate și sunt în conservare. 

   Conform prevederilor art. 4 lit. c) din Ordonanţa  Guvernului Nr. 81/ 2003 privind reevaluarea 

şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, 

activele fixe corporale aflate în conservare nu au fost reevaluate.  

     În anexa la proiectul de act normativ valoarea bunurilor aflate în conservare este valoarea 

lor din contabilitatea instituției. 



 

 

   În considerarea  celor mai sus prezentate, a fost inițiat și promovat prezentul proiect de act 

normativ. 

    Precizăm că imobilele care fac obiectul acestui proiect de hotărâre de Guvern nu sunt 

supuse unor cereri de revendicare/retrocedare formulate în baza legii, nu sunt grevate de 

sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu. 

    Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în actul normativ aparțin 

inițiatorului, respectiv Ministerului Sănătății.  

3. Alte informații 
Nu sunt. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

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 prezentului 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. 

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: 

4.      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 
Nu sunt.     

Secţiunea a 6-a  
Consultări 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 
modului 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  

Proiectul de act 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  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.              

6. Alte informaţii  
Nu sunt. 

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 
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 de hotărâre a Guvernului 

privind modificarea denumirii, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor 

bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății 

prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
   

 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

 
SORINA PINTEA 

 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURA 
(Numele și prenumele șefului structurii) 

 
DATA 

SOLICITĂRII 
AVIZULUI 

 
DATA 

OBȚINERII 
AVIZULUI 

SEMNATURA 
ȘEFULUI 

STRUCTURII 
AVIZATOARE  

                           
                  STRUCTURA INIȚIATOARE 

 
  

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI IT 
Director, Carmen Comandașu 

 
  

 
STRUCTURI AVIZATOARE 

 
  

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
Director general, Georgeta Bumbac 

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RESURSE 
UMANE  
Director general, Ionuț Sebastian Iavor 
 
SERVICIUL AVIZARE ACTE NORMATIVE 
Șef serviciu, Dana – Constanța Eftimie 

 

  

 

  

SUBSECRETAR DE STAT 
Subsecretar de stat, Lucian Ioniță 

 

  

SECRETAR GENERAL  
Secretar general, Ana – Maria Ciobanu 

 

  

  

 

Persoana responsabilă de elaborarea proiectului: Moise Florache, Direcția Patrimoniu și IT 
Telefon: 0213072674, adresă e-mail: florache.moise@ms.ro. 



 

 Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 

privind modificarea denumirii, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor 

bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății 

prin Institutul de Psihiatrie Socola Iași, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 
  

 

 
       Ministrul Sănătăţii, 

 
 

                                                    SORINA PINTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Avizăm favorabil: 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ministrul Finanțelor Publice, 

 
 

 EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 
 

 
Ministrul Justiției, 

 
 

 TUDOREL TOADER 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


